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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 1 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

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

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แกไข) 
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 7 3.55% 3,440,000 0.85% สํานักชาง

รวม 7 3.55% 3,440,000 0.85%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 11 5.58% 5,043,000 1.25% สํานักชาง

รวม 11 5.58% 5,043,000 1.25%

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 179 90.86% 396,548,800 97.91% สํานักชาง

รวม 179 90.86% 396,548,800 97.91%

รวมทั้งสิ้น 197 100.00% 405,031,800 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันเงิน)
                                          แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 1
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

253 ขุดลอกคลองสงน้ํา บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 860 
เมตรหรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,835 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พะยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 923
ขอ 05

(ทบทวน เลมที่ 1
1/3.3/26)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

253 ขุดลอกคลองสงน้ํา บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 860 
เมตรหรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,835 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พะยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 923
ขอ 05

(ทบทวน เลมที่ 1
1/3.3/26)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 65)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 140 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 23 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

255 ขุดลอกคลอง บานยุบอีปูน
 หมูที่ 4 ตําบลวังน้ําเขียว
เชื่อมบานวังขอน หมูที่ 14
 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลอง คลองกวาง 15 เมตร ยาว 423 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 4
 ตําบลวังน้ําเขียว 
เชื่อมบานวังขอน 
หมูที่ 14 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 07

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
1/3.3/10)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

255 ขุดลอกคลอง บานยุบอีปูน
 หมูที่ 4 ตําบลวังหมีเชื่อม
บานวังขอน หมูที่ 14 
ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลอง กวาง 15 เมตร ยาว 423 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 4
 ตําบลวังหมี เชื่อม
บานวังขอน หมูที่ 
14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 924
ขอ 07

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 9

1/3.3/10)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 5, 12)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการป 65)

มิ.ย. ก.ค.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 140 , ป 2564 แกไข ครั้งที่ 2 หนา 27 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12 แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. ส.ค.

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

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

259 ขุดลอกคลองธรรมชาติ
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานคลองทราย หมูที่ 
8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บานยุบพัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคลองทราย หมู
ที่ 8 ตําบลวังน้ํา
เขียว - บานยุบ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 928
ขอ 11

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/19)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

259 ขุดลอกคลองธรรมชาติ
พรอมกอสรางทํานบดินกั้น
น้ํา บานคลองทราย หมูที่ 
8 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บานยุบพัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบ กวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคลองทราย หมู
ที่ 8 ตําบลวังน้ํา
เขียว - บานยุบ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 928
ขอ 11

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/19)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5)

(กันเงิน ป 64 
ดําเนินการ ป 65)

มิ.ย. ก.ค.

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 142 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 35)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ก.ค.ม.ค.

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักชาง หนา 921
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/14)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักชาง หนา 921
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/14)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.ย.

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

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 139 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 17 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 5 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ขุดลอกขยายใหปากกวาง 20 เมตร  ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 ม. ลึก 1 ม. 
หนา 0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักชาง หนา 925
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/20)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ขุดลอกขยายใหปากกวาง 20 เมตร  ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 ม. ลึก 1 ม. 
หนา 0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักชาง หนา 925
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/20)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 29 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 6 )
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

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

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

สํานักชาง หนา 926
ขอ 09

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/21)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

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

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

สํานักชาง หนา 926
ขอ 09

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/21)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 31 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 7 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

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

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

สํานักชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

1/3.3/28)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 7)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

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

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

สํานักชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

1/3.3/28)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

        3,440,000
7

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.2 แผนงาน การเกษตร

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 33 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 8 )

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.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ 11



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
1 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

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

        500,000 โรงเรียนครบุรี สํานักชาง หนา 718
ขอ 001

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
6/3.1/28)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
1 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

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

        500,000 โรงเรียนครบุรี สํานักชาง หนา 718
ขอ 001

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
6/3.1/28)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 60 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 9 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

12



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
2 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน

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

        499,000 โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

สํานักชาง หนา 718
ขอ 002

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
6/3.1/115)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
2 กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน

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

        499,000 โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

สํานักชาง หนา 718
ขอ 002

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
6/3.1/115)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 60 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 10 )

13



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
3 กอสรางหลังคาทางเดิน 

(Cover Way)โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

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

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักชาง หนา 719
ขอ 003

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/180)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
3 กอสรางหลังคาทางเดิน 

(Cover Way)โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

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

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักชาง หนา 719
ขอ 003

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/180)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 60 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 11 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา

14



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
7 กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู

 1) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

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

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักชาง หนา 721
ขอ 007

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/122)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
7 กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู

 1) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

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

        500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักชาง หนา 721
ขอ 007

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/122)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 61 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 12 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
10 กอสรางรั้วโรงเรียน 

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

        493,000 โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักชาง หนา 722
ขอ 010

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/2)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
10 กอสรางรั้วโรงเรียน 

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

        493,000 โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักชาง หนา 722
ขอ 010

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/2)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 61  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 13 )
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
11 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนคลองไผวิทยา
กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จํานวน 1 หลัง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        465,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักชาง หนา 723
ขอ 011

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/37)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
11 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนคลองไผวิทยา
กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จํานวน 1 หลัง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        465,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักชาง หนา 723
ขอ 011

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/37)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 61 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 14 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
12 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

 (เชื่อมตอโครงการเดิม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

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

        460,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักชาง หนา 723
ขอ 012

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/30)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
12 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

 (เชื่อมตอโครงการเดิม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

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

        460,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

สํานักชาง หนา 723
ขอ 012

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/30)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ก.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 62 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 15 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
13 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

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

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักชาง หนา 724
ขอ 013

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/181)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
13 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

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

        500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

สํานักชาง หนา 724
ขอ 013

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/181)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 62  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 16) )
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
216 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เชื่อมตอโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

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

        188,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 891
ขอ 202

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/32)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
216 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เชื่อมตอโรงอาหาร) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

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

        188,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 891
ขอ 202

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/32)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา  129  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 18)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
221 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เชื่อมตอบานพักครู) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

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

        438,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 896
ขอ 207

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/31)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
221 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (เชื่อมตอบานพักครู) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

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

        438,000 โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 896
ขอ 207

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/31)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 131 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 20 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
241 ปรับปรุงกั้นผนังหอง

สํานักงานอาคารเรียน 4 
ชั้น 12หองเรียน (ใตถุน
โลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

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

        500,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 913
ขอ 020

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/74)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
241 ปรับปรุงกั้นผนังหอง

สํานักงานอาคารเรียน 4 
ชั้น 12หองเรียน (ใตถุน
โลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

ปรับปรุงกั้นผนังหองสํานักงานอาคารเรียน 4 ชั้น 
12 หองเรียน (ใตถุนโลง) โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 913
ขอ 020

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/74)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

     5,043,000

11
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 137  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 21 )

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
4 กอสรางเททางเดินรอบ

อาคารอเนกประสงคพรอม
รางระบายน้ํา โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

กอสรางเททางเดินรอบอาคารอเนกประสงค 
พรอมรางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 640 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        425,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักการชาง หนา 719
ขอ 004

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/181)

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

การ หลัก
4 กอสรางเททางเดินรอบ

อาคารอเนกประสงคพรอม
รางระบายน้ํา โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

กอสรางเททางเดินรอบอาคารอเนกประสงค 
พรอมรางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 640 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        425,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

สํานักชาง หนา 719
ขอ 004

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/181)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 60 )

มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
9 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

 (หนาอาคาร 3) โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน (หนาอาคาร 3) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        499,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

สํานักการชาง หนา 722
ขอ 009

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/220)

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

การ หลัก
9 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

 (หนาอาคาร 3) โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน (หนาอาคาร 3) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        499,000 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

สํานักชาง หนา 722
ขอ 009

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4
6/3.1/220)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 61 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
15 ถนน อบจ.นม.11202 

ขามสะแกแสง - บานโนน
ผักชี อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) 
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,480 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 13,240 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     6,503,000 ขามสะแกแสง - 
บานโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 725
ขอ 001

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/79)

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

การ หลัก
15 ถนน อบจ.นม.11202 

ขามสะแกแสง - บานโนน
ผักชี อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) 
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,480 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 13,240 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     6,503,000 ขามสะแกแสง - 
บานโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 725
ขอ 001

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/79)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 62 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
16 ถนน อบจ.นม.11201 

สุขาภิบาลขามสะแกแสง -
 บานหวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,757 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 19,299 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     9,292,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บาน
หวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 002

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/78)

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

การ หลัก
16 ถนน อบจ.นม.11201 

สุขาภิบาลขามสะแกแสง -
 บานหวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,757 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 19,299 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     9,292,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บาน
หวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 726
ขอ 002

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/78)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
17 ถนน อบจ.นม.04309 

เทศบาลเมืองคง - บานไร 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร  ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,781 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 14,248 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     6,542,000 เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 726
ขอ 003

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/39)

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

การ หลัก
17 ถนน อบจ.นม.04309 

เทศบาลเมืองคง - บานไร 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร  ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,781 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 14,248 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     6,542,000 เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 726
ขอ 003

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/39)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
18 ถนน อบจ.นม.04307 

บานตากิ่ม - บานดอน
ทะแยง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,512 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,230,000 บานตากิ่ม - บาน
ดอนทะแยง อําเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 727
ขอ 004

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/37)

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

การ หลัก
18 ถนน อบจ.นม.04307 

บานตากิ่ม - บานดอน
ทะแยง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,512 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,230,000 บานตากิ่ม - บาน
ดอนทะแยง อําเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 727
ขอ 004

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/37)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
19 ถนน อบจ.นม.04201 

บานโนนปอแดง - บานโนน
เต็ง อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,067 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,402 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     3,889,000 บานโนนปอแดง - 
บานโนนเต็ง อําเภอ
คง  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 727
ขอ 005

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/31)

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

การ หลัก
19 ถนน อบจ.นม.04201 

บานโนนปอแดง - บานโนน
เต็ง อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,067 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,402 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     3,889,000 บานโนนปอแดง - 
บานโนนเต็ง อําเภอ
คง  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 727
ขอ 005

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/31)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
21 ถนน อบจ.นม.13307 

บานบึงกระโดน - บาน
ดอนยาว อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

     9,260,000 บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว 
อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 728
ขอ 007

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/93)

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

การ หลัก
21 ถนน อบจ.นม.13307 

บานบึงกระโดน - บาน
ดอนยาว อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

     9,260,000 บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว 
อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 728
ขอ 007

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/93)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
22 ถนน อบจ.นม.14204 

บานเกานางเหริญ – บาน
โกรกละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 13,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

     5,690,000 บานเกานาง
เหริญ – บานโกรก
ละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 008

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/97)

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

การ หลัก
22 ถนน อบจ.นม.14204 

บานเกานางเหริญ – บาน
โกรกละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 13,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

     5,690,000 บานเกานาง
เหริญ – บานโกรก
ละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 729
ขอ 008

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/97)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
23 ถนน อบจ.นม.15102 

สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
6,000 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง 

     3,530,000 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 729
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/107)

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

การ หลัก
23 ถนน อบจ.นม.15102 

สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
6,000 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง 

     3,530,000 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 729
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/107)
(โอน12,15)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
24 ถนน อบจ.นม.15205 

สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 16,000 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

     6,130,000  สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 730
ขอ 010

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/110)

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

การ หลัก
24 ถนน อบจ.นม.15205 

สายเมนที่ 5 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 16,000 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

     6,130,000  สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 730
ขอ 010

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/110)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 65 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
25 ถนน อบจ.นม.15101 

สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง  6.00  เมตร ยาว 800 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา  6,400  ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

     2,470,000 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 730
ขอ 011

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/106)

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

การ หลัก
25 ถนน อบจ.นม.15101 

สายเมนที่ 3 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  ขนาดผิว
จราจรกวาง  6.00  เมตร ยาว 800 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา  6,400  ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

     2,470,000 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 730
ขอ 011

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/106)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 65 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
26 ถนน อบจ.นม.01210 

บานนากลาง - บานโปง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 11,440 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,094,000 บานนากลาง - บาน
โปงแมลงวัน อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 731
ขอ 012

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/10)

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

การ หลัก
26 ถนน อบจ.นม.01210 

บานนากลาง - บานโปง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 11,440 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,094,000 บานนากลาง - บาน
โปงแมลงวัน อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 731
ขอ 012

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/10) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 65 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
27 ถนน อบจ.นม.01316 

บานยองแยง – วัดพนมวัน
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,895 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 11,370 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,113,000 บานยองแยง – วัด
พนมวัน อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 731
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/16)

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

การ หลัก
27 ถนน อบจ.นม.01316 

บานยองแยง – วัดพนมวัน
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,895 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 11,370 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,113,000 บานยองแยง – วัด
พนมวัน อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 731
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/16) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 65 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
28 ถนน อบจ.นม.01219 

สายแยก ทล. 2 - บานยอง
แยง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,925 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 15,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     6,855,000 สายแยก ทล. 2 - 
บานยองแยง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/18)

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

การ หลัก
28 ถนน อบจ.นม.01219 

สายแยก ทล. 2 - บานยอง
แยง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,925 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 15,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     6,855,000 สายแยก ทล. 2 - 
บานยองแยง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 732
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/18) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 66 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
29 ถนน อบจ.นม.22302 

บานซับตะครอ - บานหัว
ทํานบ อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 5,800 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 47,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

   14,520,000 บานซับตะครอ - 
บานหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 732
ขอ 015

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/170)

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

การ หลัก
29 ถนน อบจ.นม.22302 

บานซับตะครอ - บานหัว
ทํานบ อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 5,800 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 47,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

   14,520,000 บานซับตะครอ - 
บานหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 732
ขอ 015

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/170) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 66 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
30 ถนน อบจ.นม.08201 

บานแปรง - บานหนอง
กราด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 40,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

   13,660,000 บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 733
ขอ 016

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/53)

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

การ หลัก
30 ถนน อบจ.นม.08201 

บานแปรง - บานหนอง
กราด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 40,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

   13,660,000 บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 733
ขอ 016

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/53) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 66 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
31 ถนน อบจ.นม.08305 

บานหวย - บานหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 16,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,990,000 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 733
ขอ 017

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/57)

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

การ หลัก
31 ถนน อบจ.นม.08305 

บานหวย - บานหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 16,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,990,000 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 733
ขอ 017

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/57) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 67 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

40



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
32 ถนน อบจ.นม.08304 

บานดานนอก – บานวัง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 10,400 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     9,409,000 บานดานนอก – 
บานวัง อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 734
ขอ 018

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/56)

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

การ หลัก
32 ถนน อบจ.นม.08304 

บานดานนอก – บานวัง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 10,400 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     9,409,000 บานดานนอก – 
บานวัง อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 734
ขอ 018

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/56) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 67 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
34 กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองเม็กนอย หมูที่ 10 
สายบานหนองเม็กนอย ถึง
 บานโสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ลูกรังไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองเม็กนอย 
หมูที่ 10 ถึง บาน
โสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 735
ขอ 020

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/10)

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

การ หลัก
34 กอสรางถนนลูกรัง บาน

หนองเม็กนอย หมูที่ 10 
สายบานหนองเม็กนอย ถึง
 บานโสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ลูกรังไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองเม็กนอย 
หมูที่ 10 ถึง บาน
โสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 735
ขอ 020

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/10) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 68 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
37 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองสะแก หมูที่ 5  
ตําบลพันดุง (สายวัดปา) 
เชื่อม ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองสะแก หมู
ที่ 5 ตําบลพันดุง 
(สายวัดปา) เชื่อม 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 736
ขอ 023

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/201)

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

การ หลัก
37 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองสะแก หมูที่ 5  
ตําบลพันดุง (สายวัดปา) 
เชื่อม ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองสะแก หมู
ที่ 5 ตําบลพันดุง 
(สายวัดปา) เชื่อม 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 736
ขอ 023

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/201) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 69 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
38 กอสรางถนนลาดยาง สาย

หนองมวง หมูที่ 5 เชื่อม 
บานโกรกกระหาดหมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อม ตําบลโนน
คา อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2790 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,100,000 สายหนองมวง หมูที่
 5 เชื่อม บานโกรก
กระหาดหมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อม ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 737
ขอ 024

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/209)

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

การ หลัก
38 กอสรางถนนลาดยาง สาย

หนองมวง หมูที่ 5 เชื่อม 
บานโกรกกระหาดหมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อม ตําบลโนน
คา อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 465 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2790 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,100,000 สายหนองมวง หมูที่
 5 เชื่อม บานโกรก
กระหาดหมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อม ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 737
ขอ 024

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/209) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 69 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
43 กอสรางถนนคสล. สายบาน

โคกแฝก (ปาสัก) หมูที่ 5  
ตําบลขามทะเลสอ เชื่อม 
เขตเทศบาลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
352 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโคกแฝก (ปาสัก)
 หมูที่ 5 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อม เขต
เทศบาลขามทะเลสอ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 740
ขอ 029

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/224)

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

การ หลัก
43 กอสรางถนนคสล. สายบาน

โคกแฝก (ปาสัก) หมูที่ 5  
ตําบลขามทะเลสอ เชื่อม 
เขตเทศบาลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
352 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโคกแฝก (ปาสัก)
 หมูที่ 5 ตําบลขาม
ทะเลสอ เชื่อม เขต
เทศบาลขามทะเลสอ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 740
ขอ 029

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/224) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 71 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 
จากบานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง บาน
ดานชาง ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     1,000,000 บานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง 
บานดานชาง ตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 741
ขอ 030

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/22)

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

การ หลัก
44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 
จากบานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง บาน
ดานชาง ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     1,000,000 บานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง 
บานดานชาง ตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 741
ขอ 030

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/22) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 71 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลหนองหัวฟาน 
เชื่อมตอเทศบาลตําบล
หนองหัวฟาน  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลหนองหัว
ฟาน เชื่อมเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 742
ขอ 033

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/36)

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

การ หลัก
47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลหนองหัวฟาน 
เชื่อมตอเทศบาลตําบล
หนองหัวฟาน  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลหนองหัว
ฟาน เชื่อมเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 742
ขอ 033

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/36) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 72 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
52 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บานบุ
สนวนใน หมูที่ 1 ตําบลตา
จั่น ถึงเขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 
6.00 เมตร ยาว 471 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,826 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        846,000 บานบุสนวนใน หมูที่
 1 ตําบลตาจ่ัน ถึง
เขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 746
ขอ 038

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/44)

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

การ หลัก
52 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บานบุ
สนวนใน หมูที่ 1 ตําบลตา
จั่น ถึงเขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 
6.00 เมตร ยาว 471 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,826 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        846,000 บานบุสนวนใน หมูที่
 1 ตําบลตาจ่ัน ถึง
เขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 746
ขอ 038

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/44) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 74 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
54 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย อบจ.นม.04302 
ชวงบานโนนพิมาน หมูที่ 9
 ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 3-3.00x3.00x10.00 เมตร (BOX 
CULVERT) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,324,000 ถนน อบจ.นม.
04302 ชวงบาน
โนนพิมาน หมูที่ 9 
ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 747
ขอ 040

(แกไข คร้ังที่ 1
6/3.1/185)

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

การ หลัก
54 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย อบจ.นม.04302 
ชวงบานโนนพิมาน หมูที่ 9
 ตําบลเมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 3-3.00x3.00x10.00 เมตร (BOX 
CULVERT) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,324,000 ถนน อบจ.นม.
04302 ชวงบาน
โนนพิมาน หมูที่ 9 
ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 747
ขอ 040

(แกไข คร้ังที่ 1
6/3.1/185) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 75 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
55 กอสรางถนน คสล. บาน

แชะ หมูที่ 3 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อมบานดะ
แลง หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 366 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,830 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,372,000 บานแชะ หมูที่ 3 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 748
ขอ 041

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/75)

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

การ หลัก
55 กอสรางถนน คสล. บาน

แชะ หมูที่ 3 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อมบานดะ
แลง หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 366 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,830 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,372,000 บานแชะ หมูที่ 3 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 748
ขอ 041

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/75) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 75 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ  เชื่อม บาน
ดอนกรูด หมูที่ 1 ตําบล
แชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 340 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,360 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ  
เชื่อม บานดอนกรูด
 หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 750
ขอ 043

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/119)

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

การ หลัก
57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ  เชื่อม บาน
ดอนกรูด หมูที่ 1 ตําบล
แชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 340 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,360 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ  
เชื่อม บานดอนกรูด
 หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 750
ขอ 043

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/119) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 76 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
59 กอสรางถนนหินคลุก บาน

อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอร
พิมพ เชื่อม บานขาคีม หมู
ที่ 6 ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 760 ลบ.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ เชื่อม
 บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 752
ขอ 045

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/118)

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

การ หลัก
59 กอสรางถนนหินคลุก บาน

อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอร
พิมพ เชื่อม บานขาคีม หมู
ที่ 6 ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 760 ลบ.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานอรพิมพ หมูที่ 1
 ตําบลอรพิมพ เชื่อม
 บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 752
ขอ 045

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/118) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 76 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม บาน
โปงคอก หมูที่ 14 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานโปงคอก หมูที่ 
14 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 753
ขอ 046

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/51)

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

การ หลัก
60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม บาน
โปงคอก หมูที่ 14 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานโปงคอก หมูที่ 
14 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 753
ขอ 046

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/51) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 77 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
61 กอสรางถนน คสล. บาน

โนนหอม หมูที่ 7 ตําบล
สระวานพระยา อําเภอคร
บุรี (ซอยนายวิชิต ศรี
ประสิทธิ์) เชื่อมหมูที่ 12 
บานเจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 533 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 2,665 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโนนหอม หมูที่ 
7 ตําบลสระวาน
พระยา อําเภอครบุรี 
เชื่อมบานเจริญผล 
หมูที่ 12 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 754
ขอ 047

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/62)

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

การ หลัก
61 กอสรางถนน คสล. บาน

โนนหอม หมูที่ 7 ตําบล
สระวานพระยา อําเภอคร
บุรี (ซอยนายวิชิต ศรี
ประสิทธิ์) เชื่อมหมูที่ 12 
บานเจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 533 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 2,665 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโนนหอม หมูที่ 
7 ตําบลสระวาน
พระยา อําเภอครบุรี 
เชื่อมบานเจริญผล 
หมูที่ 12 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 754
ขอ 047

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/62) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 77 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
62 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place 
Recycline) บานโนนทะยูง
หมูที่ 11  ตําบลหนอง
ขาม-บานหนองหญาปลอง
 หมูที่ 6 ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 2,304 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 16,128 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     7,135,000 บานโนนทะยูง หมูที่
 11  ตําบลหนอง
ขาม-บานหนอง
หญาปลอง หมูที่ 6 
ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 755
ขอ 048

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/149)

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

การ หลัก
62 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place 
Recycling) บานโนนทะยูง
 หมูที่ 11 ตําบลหนอง
ขาม-บานหนองหญาปลอง
 หมูที่ 6 ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา(ชวงบาน
โนนทะยูง-บานหนอง
หญาปลอง)

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 2,304 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 16,128 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     7,135,000 บานโนนทะยูง หมูที่
 11  ตําบลหนอง
ขาม-บานหนอง
หญาปลอง หมูที่ 6 
ตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา
(ชวงบานโนนทะ
ยูง-บานหนองหญา
ปลอง)

สํานักชาง หนา 755
ขอ 048

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9,12

6/3.1/149)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม  สถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 78 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
65 กอสรางถนนลูกรัง สาย

บานดาน จากบานหนอง
ยาง หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ยาง-เชื่อมบานโนนเลียบ 
หมูที่ 2 ตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 542 ลบ.
ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองยาง หมูที่
 1 ตําบลหนองยาง-
เชื่อมบานโนนเลียบ 
หมูที่ 2 ตําบลทาชาง
 อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 758
ขอ 051

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/152)

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

การ หลัก
65 กอสรางถนนลูกรัง สาย

บานดาน จากบานหนอง
ยาง หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ยาง-เชื่อมบานโนนเลียบ 
หมูที่ 2 ตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 542 ลบ.
ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานหนองยาง หมูที่
 1 ตําบลหนองยาง-
เชื่อมบานโนนเลียบ 
หมูที่ 2 ตําบลทาชาง
 อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 758
ขอ 051

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/152) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 79 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานเขวา หมูที่ 
7 ตําบลโนนยอ อําเภอชุม
พวง-บานดงหลบ หมูที่ 7 
เทศบาลตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 280  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานเขวา หมูที่ 7 
ตําบลโนนยอ อําเภอ
ชุมพวง - บานดง
หลบ หมูที่ 7 ตําบล
ชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 761
ขอ 054

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/157)

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

การ หลัก
68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานเขวา หมูที่ 
7 ตําบลโนนยอ อําเภอชุม
พวง-บานดงหลบ หมูที่ 7 
เทศบาลตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 280  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,000,000 บานเขวา หมูที่ 7 
ตําบลโนนยอ อําเภอ
ชุมพวง - บานดง
หลบ หมูที่ 7 ตําบล
ชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 761
ขอ 054

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/157) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 80 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
71 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน-
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 925 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,400  ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     3,000,000 (อบจ.นม.07202) 
บานดานเกวียน-
บานกอก อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 764
ขอ 057

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/47)

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

การ หลัก
71 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน-
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 925 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 7,400  ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     3,000,000 (อบจ.นม.07202) 
บานดานเกวียน-
บานกอก อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 764
ขอ 057

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/47) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 81 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

58



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
73 กอสรางถนนหินคลุก บาน

พนาหนองหิน หมูที่ 7 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
เชื่อม บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 784 ลูกบาศกเมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานพนาหนองหิน 
หมูที่ 7 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 766
ขอ 059

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/71)

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

การ หลัก
73 กอสรางถนนหินคลุก บาน

พนาหนองหิน หมูที่ 7 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
เชื่อม บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 784 ลูกบาศกเมตร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานพนาหนองหิน 
หมูที่ 7 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 766
ขอ 059

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/71) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 82 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
74 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก (สามแยกถนน
ดานขุนทด-สีคิ้ว บานหิน
หลอง) ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บานหินดาด หมูที่ 1
 ตําบลหินดาด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 6,300 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,946,000 (สามแยกถนนดาน
ขุนทด-สีคิ้ว บานหิน
หลอง) ตําบล
ตะเคียน เชื่อม บาน
หินดาด หมูที่ 1 
ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 767
ขอ 060

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/684)

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

การ หลัก
74 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก (สามแยกถนน
ดานขุนทด-สีคิ้ว บานหิน
หลอง) ตําบลตะเคียน 
เชื่อม บานหินดาด หมูที่ 1
 ตําบลหินดาด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 6,300 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,946,000 (สามแยกถนนดาน
ขุนทด-สีคิ้ว บานหิน
หลอง) ตําบล
ตะเคียน เชื่อม บาน
หินดาด หมูที่ 1 
ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 767
ขอ 060

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/684) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 82 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
77 กอสรางถนนลาดยางแบบ

เคปซีล บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อม บานหนองแหน หมูที่
 1 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 745 เมตร ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,215 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อม บาน
หนองแหน หมูที่ 1 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 770
ขอ 063

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/645)

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

การ หลัก
77 กอสรางถนนลาดยางแบบ

เคปซีล บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อม บานหนองแหน หมูที่
 1 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 745 เมตร ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,215 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานสํานักพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อม บาน
หนองแหน หมูที่ 1 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 770
ขอ 063

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/645) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 83 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
78 กอสรางถนนลาดยาง Cape

 Seal บานฝายโบสถ หมูที่
 2 ตําบลบานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บาน
หนองบัวโคก หมูที่ 1 
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal กวาง 6.00 
เมตร ยาว  965 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,755 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,000,000 บานฝายโบสถ หมูที่
 2 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อม บานหนองบัว
โคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สํานักการชาง หนา 771
ขอ 064

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/688)

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

การ หลัก
78 กอสรางถนนลาดยาง Cape

 Seal บานฝายโบสถ หมูที่
 2 ตําบลบานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บาน
หนองบัวโคก หมูที่ 1 
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal กวาง 6.00 
เมตร ยาว  965 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,755 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     3,000,000 บานฝายโบสถ หมูที่
 2 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อม บานหนองบัว
โคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สํานักชาง หนา 771
ขอ 064

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/688) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 83 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
79 กอสรางถนนหินคลุก บาน

โนนระเวียง หมูที่ 8 ตําบล
หนองบัวตะเกียด ถึง 
ตําบลหนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 660 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนระเวียง หมู
ที่ 8 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด ถึง ตําบล
หนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 772
ขอ 065

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/140)

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

การ หลัก
79 กอสรางถนนหินคลุก บาน

โนนระเวียง หมูที่ 8 ตําบล
หนองบัวตะเกียด ถึง 
ตําบลหนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 660 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนระเวียง หมู
ที่ 8 ตําบลหนองบัว
ตะเกียด ถึง ตําบล
หนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 772
ขอ 065

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/140) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 84 )

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.

63



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
80 กอสรางถนนผิวจราจรลาด

ยาง บานทาวังศาล หมูที่ 
15 ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บานหวย
จระเข หมูที่ 3 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 9,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

     5,000,000 บานทาวังศาล หมูที่
 15 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานหวย
จระเข หมูที่ 3 
ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 773
ขอ 066

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/257)

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

การ หลัก
80 กอสรางถนนผิวจราจรลาด

ยาง บานทาวังศาล หมูที่ 
15 ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บานหวย
จระเข หมูที่ 3 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 9,000 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

     5,000,000 บานทาวังศาล หมูที่
 15 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานหวย
จระเข หมูที่ 3 
ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 773
ขอ 066

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/257) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 84 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
83 กอสรางถนน คสล.จาก

ตลาดนอย หมูที่ 12 ชุมชน
โนนเขวาเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระหันคาย 
หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,160 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        690,000 จากตลาดนอย หมูที่
 12 ชุมชนโนนเขวา
เขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต 
อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 776
ขอ 069

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/169)

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

การ หลัก
83 กอสรางถนน คสล.จาก

ตลาดนอย หมูที่ 12 ชุมชน
โนนเขวาเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต อบต.
โนนแดง บานระหันคาย 
หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,160 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        690,000 จากตลาดนอย หมูที่
 12 ชุมชนโนนเขวา
เขตเทศบาลตําบล
โนนแดง เชื่อมเขต 
อบต.โนนแดง บาน
ระหันคาย หมูที่ 7 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 776
ขอ 069

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/169) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 85 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
85 กอสรางถนน คสล.เชื่อม

ระหวางตําบล หมูที่ 3 บาน
โกรก ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 
บานดอนวัว ตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 339 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,695 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโกรก หมูที่ 3 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง - 
บานดอนวัว หมูที่ 8
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 778
ขอ 071

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/171)

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

การ หลัก
85 กอสรางถนน คสล.เชื่อม

ระหวางตําบล หมูที่ 3 บาน
โกรก ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง หมูที่ 8 
บานดอนวัว ตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 339 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,695 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโกรก หมูที่ 3 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง - 
บานดอนวัว หมูที่ 8
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 778
ขอ 071

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/171) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 86 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
87 กอสรางถนน คสล.บาน

นายมานะ บานแก หมูที่ 3
 ตําบลวังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อม บานสีดา ตําบล
สีดา อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 405 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 2,025 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,200,000 บานนายมานะ บาน
แก หมูที่ 3 ตําบล
วังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อม บานสีดา
 ตําบลสีดา อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 780
ขอ 073

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/181)

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

การ หลัก
87 กอสรางถนน คสล.บาน

นายมานะ บานแก หมูที่ 3
 ตําบลวังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อม บานสีดา ตําบล
สีดา อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 405 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 2,025 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,200,000 บานนายมานะ บาน
แก หมูที่ 3 ตําบล
วังหิน อําเภอโนน
แดง เชื่อม บานสีดา
 ตําบลสีดา อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 780
ขอ 073

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/181) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 86 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
88 กอสรางถนน คสล.สาย

จากบานนางประนอม 
บานหนองเครือชุด หมูที่ 7
 ตําบลลําคอหงษ อําเภอ
โนนสูง เชื่อม บานถนนโพธิ์
 หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
681 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,405 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานหนองเครือชุด 
หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บานถนนโพธิ์ 
หมูที่ 5 ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 781
ขอ 074

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/474)

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

การ หลัก
88 กอสรางถนน คสล.สาย

จากบานนางประนอม 
บานหนองเครือชุด หมูที่ 7
 ตําบลลําคอหงษ อําเภอ
โนนสูง เชื่อม บานถนนโพธิ์
 หมูที่ 5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
681 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,405 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานหนองเครือชุด 
หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บานถนนโพธิ์ 
หมูที่ 5 ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 781
ขอ 074

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/474) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 87 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
89 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.10203) บาน
บิง-บานเหมต่ํา อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 465 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,790 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,066,000 (อบจ.นม.10203) 
บานบิง-บานเหมต่ํา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 782
ขอ 075

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/68)

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

การ หลัก
89 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.10203) บาน
บิง-บานเหมต่ํา อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 465 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,790 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,066,000 (อบจ.นม.10203) 
บานบิง-บานเหมต่ํา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 782
ขอ 075

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/68) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 87 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
90 กอสรางถนน คสล.สาย

บานหญาคาใต หมูที่ 6 
ตําบลธารปราสาท เชื่อม
บานสระจันทร ตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหญาคาใต หมูที่
 6 ตําบลธาร
ปราสาท เชื่อมบาน
สระจันทร ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 782
ขอ 076

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/487)

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

การ หลัก
90 กอสรางถนน คสล.สาย

บานหญาคาใต หมูที่ 6 
ตําบลธารปราสาท เชื่อม
บานสระจันทร ตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหญาคาใต หมูที่
 6 ตําบลธาร
ปราสาท เชื่อมบาน
สระจันทร ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 782
ขอ 076

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/487) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 87 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหวยนอย หมูที่ 
5 ตําบลหลุมขาว-บานหวย
ใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,450 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000 บานหวยนอย หมูที่ 
5 ตําบลหลุมขาว-
บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 783
ขอ 077

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/193)

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

การ หลัก
91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหวยนอย หมูที่ 
5 ตําบลหลุมขาว-บานหวย
ใหญ หมูที่ 3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,450 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุก ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000 บานหวยนอย หมูที่ 
5 ตําบลหลุมขาว-
บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 783
ขอ 077

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/193) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 88 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
92 กอสรางถนน คสล.(สาย

หวยใหญ-ดงพลอง) จาก
บานหวยใหญ หมูที่ 3 
ตําบลมะคา เชื่อมตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา เชื่อม
ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 784
ขอ 078

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/475)

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

การ หลัก
92 กอสรางถนน คสล.(สาย

หวยใหญ-ดงพลอง) จาก
บานหวยใหญ หมูที่ 3 
ตําบลมะคา เชื่อมตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา เชื่อม
ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 784
ขอ 078

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/475) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 88 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
93 กอสรางถนน คสล.บานทา

ระแวก หมูที่ 7 ตําบลบาน
ใหม เชื่อม เทศบาลตําบล
ดอนหวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานทาระแวก หมูที่
 7 ตําบลบานใหม 
เชื่อม เทศบาล
ตําบลดอนหวาย 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 785
ขอ 079

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/482)

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

การ หลัก
93 กอสรางถนน คสล.บานทา

ระแวก หมูที่ 7 ตําบลบาน
ใหม เชื่อม เทศบาลตําบล
ดอนหวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานทาระแวก หมูที่
 7 ตําบลบานใหม 
เชื่อม เทศบาล
ตําบลดอนหวาย 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 785
ขอ 079

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/482) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 88 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานจันอัด หมูที่
 2 ตําบลจันอัด เชื่อม บาน
โนนตากลาง หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 712 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,560 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานจันอัด หมูที่ 2 
ตําบลจันอัด เชื่อม 
บานโนนตากลาง 
หมูที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 786
ขอ 080

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/518)

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

การ หลัก
94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานจันอัด หมูที่
 2 ตําบลจันอัด เชื่อม บาน
โนนตากลาง หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 712 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,560 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานจันอัด หมูที่ 2 
ตําบลจันอัด เชื่อม 
บานโนนตากลาง 
หมูที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 786
ขอ 080

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/518) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 89 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
97 กอสรางถนนคสล. สาย

หนองแสง หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,300 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        760,000 สายหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 789
ขอ 083

(ทบทวน เลมที 2
6/3.1/276)

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

การ หลัก
97 กอสรางถนนคสล. สาย

หนองแสง หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,300 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        760,000 สายหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 789
ขอ 083

(ทบทวน เลมที 2
6/3.1/276) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 90)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
102 กอสรางถนนลาดยาง บาน

กุดจอก หมูที่ 12 ตําบล
กุดจอก เชื่อม บานหนอง
หัวชาง ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,400 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานกุดจอก หมูที่ 
12 ตําบลกุดจอก 
เชื่อม บานหนองหัว
ชาง ตําบลเสมาใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 794
ขอ 088

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/214)

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

การ หลัก
102 กอสรางถนนลาดยาง บาน

กุดจอก หมูที่ 12 ตําบล
กุดจอก เชื่อม บานหนอง
หัวชาง ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,400 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานกุดจอก หมูที่ 
12 ตําบลกุดจอก 
เชื่อม บานหนองหัว
ชาง ตําบลเสมาใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 794
ขอ 088

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/214) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 91 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
103 กอสรางถนนลาดยาง จาก

หนาวัดน้ําออม หมูที่ 11 
ตําบลบัวใหญ ถึงเขต 
ตําบลดานชาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,920 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 หนาวัดน้ําออม หมูที่
 11 ตําบลบัวใหญ -
 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 795
ขอ 089

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/228)

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

การ หลัก
103 กอสรางถนนลาดยาง จาก

หนาวัดน้ําออม หมูที่ 11 
ตําบลบัวใหญ ถึงเขต 
ตําบลดานชาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,920 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 หนาวัดน้ําออม หมูที่
 11 ตําบลบัวใหญ -
 ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 795
ขอ 089

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/228) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 92 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
104 ซอมสรางถนนลาดยาง 

บานปาตอง หมูที่ 1 สาย
บานปาตอง ถึง 
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปาตอง หมูที่ 1
 สายบานปาตอง ถึง 
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 796
ขอ 090

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/180)

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

การ หลัก
104 ซอมสรางถนนลาดยาง 

บานปาตอง หมูที่ 1 สาย
บานปาตอง ถึง 
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปาตอง หมูที่ 1
 สายบานปาตอง ถึง 
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 796
ขอ 090

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/180) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 92 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
107 กอสรางถนน พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล.ถนนขาง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(เชื่อม อบต.บัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.
ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        815,000 ขางโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (เชื่อม
 อบต.บัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 799
ขอ 093

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/187)

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

การ หลัก
107 กอสรางถนน พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล.ถนนขาง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(เชื่อม อบต.บัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.
ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        815,000 ขางโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (เชื่อม
 อบต.บัวใหญ) 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 799
ขอ 093

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/187) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 93 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
108 กอสรางถนนลาดยาง สาย

สระครก-หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ อําเภอบัว
ใหญ เชื่อมตอ ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 สายสระครก-หญาคา
 ตําบลหนองแจง
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 800
ขอ 094

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/690)

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

การ หลัก
108 กอสรางถนนลาดยาง สาย

สระครก-หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ อําเภอบัว
ใหญ เชื่อมตอ ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,880 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 สายสระครก-หญาคา
 ตําบลหนองแจง
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 800
ขอ 094

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/690) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 93 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) สายบาน
หนองใหญ หมูที่ 4 ตําบล
บานเหลื่อม ถึงบานหนองกุ
งนอย ตําบลโคกกระเบื้อง 
 อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังกวาง 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 สายบานหนองใหญ 
หมูที่ 4 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย ตําบล
โคกกระเบื้อง  
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 803
ขอ 097

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/284)

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

การ หลัก
111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) สายบาน
หนองใหญ หมูที่ 4 ตําบล
บานเหลื่อม ถึงบานหนองกุ
งนอย ตําบลโคกกระเบื้อง 
 อําเภอบานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังกวาง 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 สายบานหนองใหญ 
หมูที่ 4 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย ตําบล
โคกกระเบื้อง  
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 803
ขอ 097

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/284) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 94 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
114 ซอม/สรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
โกรกหิน หมูที่ 8 ตําบลหัน
หวยทราย เชื่อม บานไร
ออย หมูที่ 4 ตําบลกระทุม
ราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอม/สรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 920 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,520 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,447,000 บานโกรกหิน หมูที่ 
8 ตําบลหันหวย
ทราย เชื่อม บานไร
ออย หมูที่ 4 ตําบล
กระทุมราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 806
ขอ 100

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/256)

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

การ หลัก
114 ซอม/สรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
โกรกหิน หมูที่ 8 ตําบลหัน
หวยทราย เชื่อม บานไร
ออย หมูที่ 4 ตําบลกระทุม
ราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอม/สรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 920 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,520 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,447,000 บานโกรกหิน หมูที่ 
8 ตําบลหันหวย
ทราย เชื่อม บานไร
ออย หมูที่ 4 ตําบล
กระทุมราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 806
ขอ 100

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/256) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 95 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
115 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13202) หนอง
มวงใหญ-บานหนองกุง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,394 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 11152 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,556,000 (อบจ.นม.13202) 
หนองมวงใหญ-บาน
หนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 807
ขอ 101

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/88)

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

การ หลัก
115 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13202) หนอง
มวงใหญ-บานหนองกุง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,394 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 11152 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,556,000 (อบจ.นม.13202) 
หนองมวงใหญ-บาน
หนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 807
ขอ 101

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/88) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 96 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
117 กอสรางถนนลาดยางบาน

แปะ หมูที่ 13 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 24
 ตําบลหนองตะไก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,700 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,500,000 บานแปะ หมูที่ 13 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดิน
หมายเลข 24 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 809
ขอ 103

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/761)

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

การ หลัก
117 กอสรางถนนลาดยางบาน

แปะ หมูที่ 13 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 24
 ตําบลหนองตะไก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,700 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,500,000 บานแปะ หมูที่ 13 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผนดิน
หมายเลข 24 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 809
ขอ 103

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/761) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 96 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
118 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก บานนกออก หมูที่
 10 ตําบลนกออก เชื่อม 
สี่แยกปอมตํารวจ บานนาง
เหริญ หมูที่ 6 ตําบลเกษม
ทรัพย อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 978 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,868 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,390,000 บานนกออก หมูที่ 
10 ตําบลนกออก 
เชื่อม สี่แยกปอม
ตํารวจ บานนางเห
ริญ หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 810
ขอ 104

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/732)

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

การ หลัก
118 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก บานนกออก หมูที่
 10 ตําบลนกออก เชื่อม 
สี่แยกปอมตํารวจ บานนาง
เหริญ หมูที่ 6 ตําบลเกษม
ทรัพย อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 978 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,868 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,390,000 บานนกออก หมูที่ 
10 ตําบลนกออก 
เชื่อม สี่แยกปอม
ตํารวจ บานนางเห
ริญ หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 810
ขอ 104

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/732) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 97 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
119 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง

 Asphaltic concrete 
บริเวณเสนบานบันไดมา 
หมูที่ 4 ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานปางแจง หมูที่ 5
 ตําบลกลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete
 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,846 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,230 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     3,700,000 บริเวณเสนบาน
บันไดมา หมูที่ 4 
ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานปางแจง 
หมูที่ 5 ตําบลกลาง
ดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 811
ขอ 105

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/282)

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

การ หลัก
119 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง

 Asphaltic concrete 
บริเวณเสนบานบันไดมา 
หมูที่ 4 ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานปางแจง หมูที่ 5
 ตําบลกลางดง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete
 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,846 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,230 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     3,700,000 บริเวณเสนบาน
บันไดมา หมูที่ 4 
ตําบลปากชอง 
เชื่อมบานปางแจง 
หมูที่ 5 ตําบลกลาง
ดง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 811
ขอ 105

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/282) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 97 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
120 กอสรางถนนลาดยาง บาน

หนองอีเหลอ หมูที่ 6 
ตําบลปากชอง เชื่อมบาน
หนองใหญ หมูที่ 10 
ตําบลจันทึก อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
715 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,290 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานหนองอีเหลอ 
หมูที่ 6 ตําบลปาก
ชอง เชื่อมบานหนอง
ใหญ หมูที่ 10 
ตําบลจันทึก อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 812
ขอ 106

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/770)

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

การ หลัก
120 กอสรางถนนลาดยาง บาน

หนองอีเหลอ หมูที่ 6 
ตําบลปากชอง เชื่อมบาน
หนองใหญ หมูที่ 10 
ตําบลจันทึก อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
715 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,290 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานหนองอีเหลอ 
หมูที่ 6 ตําบลปาก
ชอง เชื่อมบานหนอง
ใหญ หมูที่ 10 
ตําบลจันทึก อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 812
ขอ 106

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/770) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 97 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
121 กอสรางถนนลาดยาง จาก

คุมมอหลักหิน หมูที่ 5 
ตําบลกลางดง เชื่อม ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,500 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 คุมมอหลักหิน หมูที่
 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อม ตําบลปากชอง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 812
ขอ 107

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/772)

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

การ หลัก
121 กอสรางถนนลาดยาง จาก

คุมมอหลักหิน หมูที่ 5 
ตําบลกลางดง เชื่อม ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,500 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 คุมมอหลักหิน หมูที่
 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อม ตําบลปากชอง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 812
ขอ 107

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/772) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 98 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
123 กอสรางถนนลาดยาง บาน

ภูไทพัฒนา หมูที่ 14 
ตําบลวังไทร เชื่อมบานซับ
ยาง หมูที่ 11 ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 375 เมตร  
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 175 หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,300,000 บานภูไทพัฒนา หมูที่
 14 ตําบลวังไทร 
เชื่อมบานซับยาง 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองสาหราย 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 814
ขอ 109

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/277)

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

การ หลัก
123 กอสรางถนนลาดยาง บาน

ภูไทพัฒนา หมูที่ 14 
ตําบลวังไทร เชื่อมบานซับ
ยาง หมูที่ 11 ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 375 เมตร  
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 175 หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,300,000 บานภูไทพัฒนา หมูที่
 14 ตําบลวังไทร 
เชื่อมบานซับยาง 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองสาหราย 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 814
ขอ 109

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/277) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 98 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
124 กอสรางถนนลาดยาง บาน

มอทรายทอง หมูที่ 10 
ตําบลวังไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 ตําบลคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
827 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,962 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,100,000 บานมอทรายทอง 
หมูที่ 10 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 ตําบล
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 815
ขอ 110

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/768)

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

การ หลัก
124 กอสรางถนนลาดยาง บาน

มอทรายทอง หมูที่ 10 
ตําบลวังไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 ตําบลคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
827 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,962 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,100,000 บานมอทรายทอง 
หมูที่ 10 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานศาล
เจา หมูที่ 12 ตําบล
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 815
ขอ 110

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/768) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 99 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
125 กอสรางถนนลาดยาง บาน

หินดาด หมูที่ 5 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานหนองไทร 
หมูที่ 11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,200 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานหินดาด หมูที่ 5
 ตําบลวังไทร เชื่อม
บานหนองไทร หมูที่
 11 ตําบลคลองมวง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 816
ขอ 111

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/769)

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

การ หลัก
125 กอสรางถนนลาดยาง บาน

หินดาด หมูที่ 5 ตําบลวัง
ไทร เชื่อมบานหนองไทร 
หมูที่ 11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,200 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานหินดาด หมูที่ 5
 ตําบลวังไทร เชื่อม
บานหนองไทร หมูที่
 11 ตําบลคลองมวง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 816
ขอ 111

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/769) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 99 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
126 กอสรางถนนลาดยางเค

พซีล จากสี่แยก บาน
ทํานบพัฒนา หมูที่ 3 
ทางเขาบานพระงาม หมูที่
 4 ถึงบานหนองตอ ตําบล
ปารังงาม อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยางเคพซีล ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,238 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,904 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,250,000  จากสี่แยก บาน
ทํานบพัฒนา หมูที่ 
3 ทางเขาบานพระ
งาม หมูที่ 4 ถึงบาน
หนองตอ ตําบลปา
รังงาม อําเภอเนิน
สงา จังหวัดชัยภูมิ

สํานักการชาง หนา 817
ขอ 112

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/324)

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

การ หลัก
126 กอสรางถนนลาดยางเค

พซีล จากสี่แยก บาน
ทํานบพัฒนา หมูที่ 3 
ทางเขาบานพระงาม หมูที่
 4 ถึงบานหนองตอ ตําบล
ปารังงาม อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยางเคพซีล ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,238 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,904 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     5,250,000  จากสี่แยก บาน
ทํานบพัฒนา หมูที่ 
3 ทางเขาบานพระ
งาม หมูที่ 4 ถึงบาน
หนองตอ ตําบลปา
รังงาม อําเภอเนิน
สงา จังหวัดชัยภูมิ

สํานักชาง หนา 817
ขอ 112

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/324) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 99 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
128 กอสรางถนนหินคลุก บาน

กุดพญา หมูที่ 21 ตําบล
หินดาด เชื่อมบานปารังงาม
 หมูที่ 3 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 8 เมตร ยาว 340 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 419 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานกุดพญา หมูที่ 
21 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานปารังงาม 
หมูที่ 3 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
  จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 819
ขอ 114

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/626)

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

การ หลัก
128 กอสรางถนนหินคลุก บาน

กุดพญา หมูที่ 21 ตําบล
หินดาด เชื่อมบานปารังงาม
 หมูที่ 3 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 8 เมตร ยาว 340 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 419 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานกุดพญา หมูที่ 
21 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานปารังงาม 
หมูที่ 3 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
  จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 819
ขอ 114

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/626) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 100 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
129 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ปราสาทใต หมูที่ 14 
ตําบลหินดาด เชื่อมบาน
หนองกราดนอย หมูที่ 2 
ตําบลหวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 445 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 416 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด
 เชื่อมบานหนอง
กราดนอย หมูที่ 2 
ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 820
ขอ 115

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/633)

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

การ หลัก
129 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ปราสาทใต หมูที่ 14 
ตําบลหินดาด เชื่อมบาน
หนองกราดนอย หมูที่ 2 
ตําบลหวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 445 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 416 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด
 เชื่อมบานหนอง
กราดนอย หมูที่ 2 
ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 820
ขอ 115

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/633) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 100 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
130 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ปราสาทใต หมูที่ 14 
ตําบลหินดาด เชื่อมบานถ้ํา
เตา หมูที่ 7 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 420 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด
 เชื่อมบานถ้ําเตา 
หมูที่ 7 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 821
ขอ 116

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/622)

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

การ หลัก
130 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ปราสาทใต หมูที่ 14 
ตําบลหินดาด เชื่อมบานถ้ํา
เตา หมูที่ 7 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 420 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด
 เชื่อมบานถ้ําเตา 
หมูที่ 7 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 821
ขอ 116

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/622) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 101 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
131 กอสรางถนน คสล.สาย

บานตาล หมูที่ 9 ตําบล
สัมฤทธิ์เชื่อม บานดอนแซะ
 หมูที่ 9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,265 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

        700,000 บานตาล หมูที่ 9 
ตําบลสัมฤทธิ์เชื่อม 
บานดอนแซะ หมูที่ 
9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 822
ขอ 117

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/288)

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

การ หลัก
131 กอสรางถนน คสล.สาย

บานตาล หมูที่ 9 ตําบล
สัมฤทธิ์เชื่อม บานดอนแซะ
 หมูที่ 9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,265 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

        700,000 บานตาล หมูที่ 9 
ตําบลสัมฤทธิ์เชื่อม 
บานดอนแซะ หมูที่ 
9 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 822
ขอ 117

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/288)  
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 101 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
132 กอสรางถนน คสล.จาก

บานตะบอง หมูที่ 1 ตําบล
โบสถ-บานจารยตํารา หมูที่
 5 ตําบลทาหลวง อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานตะบอง หมูที่ 1
 ตําบลโบสถ-บาน
จารยตํารา หมูที่ 5 
ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 823
ขอ 118

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/290)

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

การ หลัก
132 กอสรางถนน คสล.จาก

บานตะบอง หมูที่ 1 ตําบล
โบสถ-บานจารยตํารา หมูที่
 5 ตําบลทาหลวง อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานตะบอง หมูที่ 1
 ตําบลโบสถ-บาน
จารยตํารา หมูที่ 5 
ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 823
ขอ 118

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/290) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 101 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานโนนโชงโลง
 หมูที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อม บานไทรโยง หมูที่ 
14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 3,250 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานโนนโชงโลง หมู
ที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อม บานไทรโยง 
หมูที่ 14 ตําบล
กระชอน อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 824
ขอ 119

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/295)

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

การ หลัก
133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานโนนโชงโลง
 หมูที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อม บานไทรโยง หมูที่ 
14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 3,250 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,800,000 บานโนนโชงโลง หมู
ที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อม บานไทรโยง 
หมูที่ 14 ตําบล
กระชอน อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 824
ขอ 119

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/295) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 102 )

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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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
134 กอสรางถนน คสล.จากถนน

 ทช.นม.3126 (หนาศาล
ยา) บานสัมฤทธิ์พัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย เชื่อม บานสม
 หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,304 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        700,000 จากถนน ทช.นม.
3126 (หนาศาลยา)
 บานสัมฤทธิ์พัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย
 เชื่อม บานสม หมูที่
 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 825
ขอ 120

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/299)

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

การ หลัก
134 กอสรางถนน คสล.จากถนน

 ทช.นม.3126 (หนาศาล
ยา) บานสัมฤทธิ์พัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย เชื่อม บานสม
 หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 1,304 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        700,000 จากถนน ทช.นม.
3126 (หนาศาลยา)
 บานสัมฤทธิ์พัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย
 เชื่อม บานสม หมูที่
 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 825
ขอ 120

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
6/3.1/299) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 102 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
137 กอสรางถนน คสล. บาน

ละหลอด หมูที่ 3 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 586 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 2,930 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

     1,625,000 บานละหลอด หมูที่ 
3 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10
 ตําบลหนองระเวียง
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 828
ขอ 123

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/799)

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

การ หลัก
137 กอสรางถนน คสล. บาน

ละหลอด หมูที่ 3 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 586 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 2,930 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

     1,625,000 บานละหลอด หมูที่ 
3 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมบาน
โนนสะเดา หมูที่ 10
 ตําบลหนองระเวียง
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 828
ขอ 123

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/799) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 103 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง เชื่อม 
บานพุทรา ตําบลรังกาใหญ
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 4,620 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,550,000 บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง 
เชื่อม บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 829
ขอ 124

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/807)

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

การ หลัก
138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง เชื่อม 
บานพุทรา ตําบลรังกาใหญ
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 4,620 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,550,000 บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง 
เชื่อม บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 829
ขอ 124

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/807) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 103 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
143 กอสรางถนน คสล.สาย

บานขามปอม หมูที่ 3 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บานโนนเมือง หมูที่ 4
 ตําบลโนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 875 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขามปอม หมูที่ 
3 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย-บาน
โนนเมือง หมูที่ 4 
ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 834
ขอ 129

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/191)

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

การ หลัก
143 กอสรางถนน คสล.สาย

บานขามปอม หมูที่ 3 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย-บานโนนเมือง หมูที่ 4
 ตําบลโนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 875 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานขามปอม หมูที่ 
3 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย-บาน
โนนเมือง หมูที่ 4 
ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 834
ขอ 129

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/191) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 105 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

102



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
144 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา (บาน
นางภควดี โหมดนอก - 
เขตบานฝาผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,525 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,479,000 บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา -
 หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 835
ขอ 130

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/274)

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

การ หลัก
144 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา (บาน
นางภควดี โหมดนอก - 
เขตบานฝาผนัง) หมูที่ 1 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,525 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,479,000 บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา -
 หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 835
ขอ 130

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/274) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 106 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักการชาง หนา 841
ขอ 136

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/311)

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

การ หลัก
150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 841
ขอ 136

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/311) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 108 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
151 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายในเมืองบานใหม
สามัคคี หมูที่ 16 ตําบลใน
เมือง - บานสระงาม หมูที่ 
12 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานใหมสามัคคี หมู
ที่ 16 ตําบลในเมือง
 - บานสระงาม หมูที่
 12 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 842
ขอ 137

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/321)

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

การ หลัก
151 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายในเมืองบานใหม
สามัคคี หมูที่ 16 ตําบลใน
เมือง - บานสระงาม หมูที่ 
12 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานใหมสามัคคี หมู
ที่ 16 ตําบลในเมือง
 - บานสระงาม หมูที่
 12 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 842
ขอ 137

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/321) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 108 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
153 กอสรางถนน คสล.บาน

หนองขาม หมูที่ 7 แยก 
ศพด.หนองขาม ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย - บาน
เขวา หมูที่ 8 ตําบลประสุข
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองขาม หมูที่
 7 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย - บาน
เขวา หมูที่ 8 ตําบล
ประสุข อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 844
ขอ 139

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/308)

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

การ หลัก
153 กอสรางถนน คสล.บาน

หนองขาม หมูที่ 7 แยก 
ศพด.หนองขาม ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย - บาน
เขวา หมูที่ 8 ตําบลประสุข
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

        500,000 บานหนองขาม หมูที่
 7 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย - บาน
เขวา หมูที่ 8 ตําบล
ประสุข อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 844
ขอ 139

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/308) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 109 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
156 กอสรางถนน คสล.จาก

หนาวัดลองตอง ถึงเขตบาน
โตนด หมูที่ 2 เสนทุงนา 
(บายพาส) บานบูรณ
พาณิชย หมูที่ 3 ตําบล
บานโพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 2,720 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเฉลี่ย
ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,470,000 บานโตนด หมูที่ 2 
บานบูรณพาณิชย 
หมูที่ 3 ตําบลบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 846
ขอ 142

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/343)

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

การ หลัก
156 กอสรางถนน คสล.จาก

หนาวัดลองตอง ถึงเขตบาน
โตนด หมูที่ 2 เสนทุงนา 
(บายพาส) บานบูรณ
พาณิชย หมูที่ 3 ตําบล
บานโพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 2,720 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเฉลี่ย
ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,470,000 บานโตนด หมูที่ 2 
บานบูรณพาณิชย 
หมูที่ 3 ตําบลบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 846
ขอ 142

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/343) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 110 )

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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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
157 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 8

 บานบุพัฒนา ตําบลตลาด 
(ตอถนนสายตรงทางขวาง 
เชื่อม บานหนองกระดังงา 
หมูที่ 15 ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,040,000 บานบุพัฒนา หมูที่ 
8 ตําบลตลาด เชื่อม
 บานหนองกระดังงา
 หมูที่ 15 ตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 847
ขอ 143

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/341)

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

การ หลัก
157 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 8

 บานบุพัฒนา ตําบลตลาด 
(ตอถนนสายตรงทางขวาง 
เชื่อม บานหนองกระดังงา 
หมูที่ 15 ตําบลจอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,040,000 บานบุพัฒนา หมูที่ 
8 ตําบลตลาด เชื่อม
 บานหนองกระดังงา
 หมูที่ 15 ตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 847
ขอ 143

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/341) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 110 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
161 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สนามกีฬาลิปตพัลลภ บาน
บุกระถิน หมูที่ 5 ตําบล
พุดซา เชื่อมตอบานบึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 546 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,276 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,850,000 บานบุกระถิน หมูที่ 
5 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานบึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 851
ขอ 147

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/346)

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

การ หลัก
161 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สนามกีฬาลิปตพัลลภ บาน
บุกระถิน หมูที่ 5 ตําบล
พุดซา เชื่อมตอบานบึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 546 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,276 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,850,000 บานบุกระถิน หมูที่ 
5 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานบึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 851
ขอ 147

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/346)  
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 111 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
162 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานนางจากถึงถนน
พลกรังบานละลมเหนือ 
หมูที่ 15 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานตาทาว หมูที่ 
6 ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,650 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานนางจาก ถึง
ถนนพลกรัง บานละ
ลมเหนือ หมูที่ 15 
ตําบลพุดซา เชื่อม
บานตาทาว หมูที่ 6
 ตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 852
ขอ 148

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/347)

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

การ หลัก
162 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานนางจากถึงถนน
พลกรังบานละลมเหนือ 
หมูที่ 15 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานตาทาว หมูที่ 
6 ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,650 
ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,500,000 บานนางจาก ถึง
ถนนพลกรัง บานละ
ลมเหนือ หมูที่ 15 
ตําบลพุดซา เชื่อม
บานตาทาว หมูที่ 6
 ตําบลพลกรัง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 852
ขอ 148

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
6/3.1/347) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 112 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
163 กอสรางถนนหินคลุกสาย

โคกกรวด-หนองนมนาง 
(ชวงบานโปงแมลงวัน) หมู
ที่ 5 บานโปงแมลงวัน 
ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม บานตะคุ หมูที่
 1 ตําบลตะคุ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
2,334 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,650,000 บานโปงแมลงวัน 
หมูที่ 5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง 
เชื่อม บานตะคุ หมูที่
 1 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 853
ขอ 149

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/351)

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

การ หลัก
163 กอสรางถนนหินคลุกสาย

โคกกรวด-หนองนมนาง 
(ชวงบานโปงแมลงวัน) หมู
ที่ 5 บานโปงแมลงวัน 
ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม บานตะคุ หมูที่
 1 ตําบลตะคุ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
2,334 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,650,000 บานโปงแมลงวัน 
หมูที่ 5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง 
เชื่อม บานตะคุ หมูที่
 1 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 853
ขอ 149

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/351) 
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 112 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอเมือง 
เชื่อมสามแยกบานโนน
ตาล-บานบึงสมบูรณ 
ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสีมุม-
โนนตาล)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง เชื่อมสามแยก
บานโนนตาล-บาน
บึงสมบูรณ ตําบล
บึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 855
ขอ 152

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/885)

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

การ หลัก
166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอเมือง 
เชื่อมสามแยกบานโนน
ตาล-บานบึงสมบูรณ 
ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสีมุม-
โนนตาล)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง เชื่อมสามแยก
บานโนนตาล-บาน
บึงสมบูรณ ตําบล
บึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 855
ขอ 152

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/885)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 113 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
168 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) บาน
สะพานหิน-มหาวิทยาลัย
สุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 960 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน-
มหาวิทยาลัยสุรนารี
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 857
ขอ 154

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/17)

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

การ หลัก
168 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) บาน
สะพานหิน-มหาวิทยาลัย
สุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 960 เมตรหรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน-
มหาวิทยาลัยสุรนารี
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 857
ขอ 154

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/17)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 114 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

170 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.27302) 
บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 328 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,624 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,093,000 (อบจ.นม.27302) 
บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 859
ขอ 156

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/185)

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

การ หลัก
170 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.27302) 
บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 328 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,624 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     1,093,000 (อบจ.นม.27302) 
บานเมืองยาง-บาน
กระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 859
ขอ 156

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/185)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 114 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
172 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานโคกเพชร หมูที่ 
4 ตําบลโนนรัง-บานโนน
ซาด หมูที่ 18 ตําบลทา
ลาด อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโคกเพชร หมูที่
 4 ตําบลโนนรัง-
บานโนนซาด หมูที่ 
18 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 861
ขอ 158

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/160)

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

การ หลัก
172 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานโคกเพชร หมูที่ 
4 ตําบลโนนรัง-บานโนน
ซาด หมูที่ 18 ตําบลทา
ลาด อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานโคกเพชร หมูที่
 4 ตําบลโนนรัง-
บานโนนซาด หมูที่ 
18 ตําบลทาลาด 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 861
ขอ 158

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/160)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 115 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
174 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบานออ หมูที่ 
13 ตําบลบานยาง เชื่อม 
ตําบลชองแมว อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,700 ตร.ม. ไหล
ทางดินถมขางละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        994,000 บานออ หมูที่ 13 
ตําบลบานยาง เชื่อม
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 862
ขอ 160

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/366)

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

การ หลัก
174 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบานออ หมูที่ 
13 ตําบลบานยาง เชื่อม 
ตําบลชองแมว อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,700 ตร.ม. ไหล
ทางดินถมขางละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        994,000 บานออ หมูที่ 13 
ตําบลบานยาง เชื่อม
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 862
ขอ 160

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/366)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 115 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
175 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบานหนองนก
เปด หมูที่ 9 ตําบลบานยาง
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
บานคอ ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. ไหล
ทางดินถมขางละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000 บานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานคอ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 863
ขอ 161

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/367)

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

การ หลัก
175 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบานหนองนก
เปด หมูที่ 9 ตําบลบานยาง
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
บานคอ ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. ไหล
ทางดินถมขางละ 0.50 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,990,000 บานหนองนกเปด 
หมูที่ 9 ตําบลบาน
ยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานคอ ตําบลโคก
สะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักชาง หนา 863
ขอ 161

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/367)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 116 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
176 กอสรางถนนลาดยาง บาน

ยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว ถึง
ตําบลวังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
202 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,212 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 4
 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว ถึงตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 863
ขอ 162

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/374)

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

การ หลัก
176 กอสรางถนนลาดยาง บาน

ยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว ถึง
ตําบลวังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
202 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,212 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 4
 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว ถึงตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 863
ขอ 162

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/374)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 116 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
178 กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจรชนิดแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบาน
คลองบงพัฒนา หมูที่ 16 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึง บาน
ยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,590 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,540 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,000,000 บานคลองบงพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว ถึง บานยุบ
อีปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 864
ขอ 164

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/380)

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

การ หลัก
178 กอสรางถนนลาดยางผิว

จราจรชนิดแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบาน
คลองบงพัฒนา หมูที่ 16 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึง บาน
ยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,590 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,540 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,000,000 บานคลองบงพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลวัง
น้ําเขียว ถึง บานยุบ
อีปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 864
ขอ 164

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/380)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 117 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
180 กอสรางถนน คสล.สาย

จากบานทุงพนมวัง หมูที่ 
12 ถึงบานทาขาม หมูที่ 
10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บานวะภูแกว ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
314 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,884 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,156,800 บานทุงพนมวัง หมูที่
 12 ถึงบานทาขาม 
หมูที่ 10 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว
 เชื่อม บานวะภูแกว
 ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 865
ขอ 166

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/413)

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

การ หลัก
180 กอสรางถนน คสล.สาย

จากบานทุงพนมวัง หมูที่ 
12 ถึงบานทาขาม หมูที่ 
10 ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บานวะภูแกว ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
314 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,884 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,156,800 บานทุงพนมวัง หมูที่
 12 ถึงบานทาขาม 
หมูที่ 10 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว
 เชื่อม บานวะภูแกว
 ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 865
ขอ 166

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/413)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 117 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
181 กอสรางถนน คสล.บาน

โคกสะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บานถนน
นาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดนอย
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
รวมไมนอยกวา 930 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        538,000 บานโคกสะอาด หมู
ที่ 12 ตําบลสีคิ้ว 
เชื่อม บานถนนนาดี
 หมูที่ 9 ตําบลกุด
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 866
ขอ 167

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/818)

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

การ หลัก
181 กอสรางถนน คสล.บาน

โคกสะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บานถนน
นาดี หมูที่ 9 ตําบลกุดนอย
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
รวมไมนอยกวา 930 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        538,000 บานโคกสะอาด หมู
ที่ 12 ตําบลสีคิ้ว 
เชื่อม บานถนนนาดี
 หมูที่ 9 ตําบลกุด
นอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 866
ขอ 167

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/818)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 118 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
183 กอสรางถนน คสล.บานกุด

เตางับ หมูที่ 3 ตําบลกุด
นอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานกุดเตางับ หมูที่
 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานสุชัยพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 867
ขอ 169

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/813)

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

การ หลัก
183 กอสรางถนน คสล.บานกุด

เตางับ หมูที่ 3 ตําบลกุด
นอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,728 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานกุดเตางับ หมูที่
 3 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานสุชัยพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 867
ขอ 169

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/813)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 118 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
184 กอสรางถนน คสล.บานหัน

สามัคคี หมูที่ 4 ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่ 1 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่
 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 868
ขอ 170

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/816)

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

การ หลัก
184 กอสรางถนน คสล.บานหัน

สามัคคี หมูที่ 4 ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่ 1 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่
 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 868
ขอ 170

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/816)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 119 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
185 กอสรางถนนลาดยาง สาย

หมูที่ 4 บานสุมทุม ตําบล
หนองบัวนอย เชื่อมหมูที่ 3
 บานศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,770 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        805,200 บานสุมทุม หมูที่ 4 
ตําบลหนองบัวนอย 
เชื่อมหมูที่ 3 บาน
ศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 869
ขอ 171

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/401)

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

การ หลัก
185 กอสรางถนนลาดยาง สาย

หมูที่ 4 บานสุมทุม ตําบล
หนองบัวนอย เชื่อมหมูที่ 3
 บานศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,770 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        805,200 บานสุมทุม หมูที่ 4 
ตําบลหนองบัวนอย 
เชื่อมหมูที่ 3 บาน
ศรีษะกระบือ ตําบล
บานหัน อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 869
ขอ 171

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/401)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 119 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
186 กอสรางถนน คสล.ถนน

เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อม ระหวาง องคการ
บริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว และองคการบริหาร
สวนตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
333 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,665 ตร.ม. พรอมไหลทาง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว
 - ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 870
ขอ 172

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/403)

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

การ หลัก
186 กอสรางถนน คสล.ถนน

เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อม ระหวาง องคการ
บริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว และองคการบริหาร
สวนตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
333 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,665 ตร.ม. พรอมไหลทาง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว
 - ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 870
ขอ 172

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/403)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 119 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
188 กอสรางถนนหินคลุกบานไก

เสา หมูที่ 10 ตําบลกุด
นอย เชื่อม บานหนองรี  
หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมต่ํากวา 412 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไกเสา หมูที่ 10
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
 บานหนองรี  หมูที่ 
3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 871
ขอ 174

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/837)

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

การ หลัก
188 กอสรางถนนหินคลุกบานไก

เสา หมูที่ 10 ตําบลกุด
นอย เชื่อม บานหนองรี  
หมูที่ 3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมต่ํากวา 412 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไกเสา หมูที่ 10
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
 บานหนองรี  หมูที่ 
3 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 871
ขอ 174

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/837)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 120 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานปางละกอ 
หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง 
บานสุขสําราญ หมูที่ 10 
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปางละกอ หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา ถึง
 บานสุขสําราญ หมู
ที่ 10 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 872
ขอ 175

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/407)

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

การ หลัก
189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานปางละกอ 
หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา ถึง 
บานสุขสําราญ หมูที่ 10 
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานปางละกอ หมูที่
 1 ตําบลกฤษณา ถึง
 บานสุขสําราญ หมู
ที่ 10 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 872
ขอ 175

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/407)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 120 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

192 กอสรางถนน คสล.จาก
บานหนองโบสถ หมูที่ 12 
ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมบาน
วังโรงนอย หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมต่ํากวา 870 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองโบสถ หมู
ที่ 12 ตําบลวังโรง
ใหญ เชื่อมบานวัง
โรงนอย หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 873
ขอ 178

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/422)

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

การ หลัก
192 กอสรางถนน คสล.จาก

บานหนองโบสถ หมูที่ 12 
ตําบลวังโรงใหญ เชื่อมบาน
วังโรงนอย หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมต่ํากวา 870 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองโบสถ หมู
ที่ 12 ตําบลวังโรง
ใหญ เชื่อมบานวัง
โรงนอย หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 873
ขอ 178

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/422)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 121 )

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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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

194 กอสรางถนนหินคลุกสาย
หนองขี้เถาชุมชนอีสาน
เขียว บานแผนดินธรรม  
หมูที่ 16 เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 ตําบล
ลาดบัวขาว (อบต) อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมตํากวา 360 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        650,000 บานแผนดินธรรม  
หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 875
ขอ 180

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/820)

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

การ หลัก
194 กอสรางถนนหินคลุกสาย

หนองขี้เถาชุมชนอีสาน
เขียว บานแผนดินธรรม  
หมูที่ 16 เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 ตําบล
ลาดบัวขาว (อบต) อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมตํากวา 360 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        650,000 บานแผนดินธรรม  
หมูที่ 16 เทศบาล
ตําบลลาดบัวขาว 
เชื่อม บานซับ
ตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว 
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 875
ขอ 180

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/820)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 122 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

197 ซอมสรางถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทคอนกรีต 
จากบานหนองพลวง หมูที่ 
10 ตําบลโพนทอง-บาน
หนองอายแหนบ หมูที่ 8 
ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,120 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองพลวง หมู
ที่ 10 ตําบลโพน
ทอง-บานหนองอาย
แหนบ หมูที่ 8 
ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 878
ขอ 183

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/327)

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

การ หลัก
197 ซอมสรางถนนลาดยาง

พาราแอสฟลทคอนกรีต 
จากบานหนองพลวง หมูที่ 
10 ตําบลโพนทอง-บาน
หนองอายแหนบ หมูที่ 8 
ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,120 ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองพลวง หมู
ที่ 10 ตําบลโพน
ทอง-บานหนองอาย
แหนบ หมูที่ 8 
ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 878
ขอ 183

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/327)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 123 )

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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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

198 กอสรางถนนผิวแอสฟลท
ติก สายบานโนนสําราญ 
หมู 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บานเมืองสูง หมู 8 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 155 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.
ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนสําราญ หมู
 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บานเมืองสูง 
หมู 8 ตําบลหนอง
ตาดใหญ อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 879
ขอ 184

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/325)

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

การ หลัก
198 กอสรางถนนผิวแอสฟลท

ติก สายบานโนนสําราญ 
หมู 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บานเมืองสูง หมู 8 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 155 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.
ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนสําราญ หมู
 4 ตําบลสามเมือง 
เชื่อม บานเมืองสูง 
หมู 8 ตําบลหนอง
ตาดใหญ อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 879
ขอ 184

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/325)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 123 )

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.

131



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

200 ถนนบานหนองขนาก หมูที่
 5 ตําบลสุขไพบูลย เชื่อม 
บานสระประทีป หมูที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  
6.00  เมตร ยาว 1,331 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 7,986 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,581,000 บานหนองขนาก หมู
ที่ 5 ตําบลสุข
ไพบูลย เชื่อม บาน
สระประทีป หมูที่ 2
 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 880
ขอ 186

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/430)

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

การ หลัก
200 ถนนบานหนองขนาก หมูที่

 5 ตําบลสุขไพบูลย เชื่อม 
บานสระประทีป หมูที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  
6.00  เมตร ยาว 1,331 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 7,986 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,581,000 บานหนองขนาก หมู
ที่ 5 ตําบลสุข
ไพบูลย เชื่อม บาน
สระประทีป หมูที่ 2
 ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 880
ขอ 186

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/430)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 124 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

204 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผอําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม บาน
แชะ ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ
อําเภอหนองบุญมาก
 เชื่อม บานแชะ 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 883
ขอ 190

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/439)

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

การ หลัก
204 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผอําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม บาน
แชะ ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ
อําเภอหนองบุญมาก
 เชื่อม บานแชะ 
ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 883
ขอ 190

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/439)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 125 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

208 กอสรางถนน คสล.สาย
บานนาตะคุ หมูที่ 6 ตําบล
งิ้ว ถึงบานซาเลือด หมูที่ 3
 ตําบลกงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,200,000 บานนาตะคุ หมูที่ 6
 ตําบลงิ้ว ถึงบานซา
เลือด หมูที่ 3 ตําบล
กงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 885
ขอ 194

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/451)

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

การ หลัก
208 กอสรางถนน คสล.สาย

บานนาตะคุ หมูที่ 6 ตําบล
งิ้ว ถึงบานซาเลือด หมูที่ 3
 ตําบลกงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,200,000 บานนาตะคุ หมูที่ 6
 ตําบลงิ้ว ถึงบานซา
เลือด หมูที่ 3 ตําบล
กงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 885
ขอ 194

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/451)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 126 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก

209 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเชื่อม
ระหวางบานซาเลือด หมูที่
 3 ตําบลกงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานหินโคน หมูที่ 14 
ตําบลหินโคน อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,680 ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียด ที่
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 สายทางเชื่อม
ระหวางบานซาเลือด
 หมูที่ 3 ตําบลกงรถ
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานหินโคน หมูที่
 14 ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 886
ขอ 195

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/453)

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

การ หลัก
209 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทางเชื่อม
ระหวางบานซาเลือด หมูที่
 3 ตําบลกงรถ อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานหินโคน หมูที่ 14 
ตําบลหินโคน อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,680 ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพตามแบบและรายละเอียด ที่
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 สายทางเชื่อม
ระหวางบานซาเลือด
 หมูที่ 3 ตําบลกงรถ
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานหินโคน หมูที่
 14 ตําบลหินโคน 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักชาง หนา 886
ขอ 195

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/453)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 127 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

210 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 ตําบลทับสวาย 
บริเวณถนนสาย 226 ถึง
ทางรถไฟ บานหนองโสน 
หมูที่ 4 ตําบลหวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,692 ตร.
ม.ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 ตําบลทับ
สวาย บริเวณถนน
สาย 226 ถึงทาง
รถไฟ บานหนองโสน
 หมูที่ 4 ตําบลหวย
แถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 887
ขอ 196

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/448)

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

การ หลัก
210 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 ตําบลทับสวาย 
บริเวณถนนสาย 226 ถึง
ทางรถไฟ บานหนองโสน 
หมูที่ 4 ตําบลหวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 1,692 ตร.
ม.ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,000,000 บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 ตําบลทับ
สวาย บริเวณถนน
สาย 226 ถึงทาง
รถไฟ บานหนองโสน
 หมูที่ 4 ตําบลหวย
แถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 887
ขอ 196

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/448)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 127 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

211 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนทอง 
หมูที่ 3  ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม บานหนอง
มวงหวาน หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว
 อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 708 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3,540 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโนนทอง หมูที่ 
3  ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม 
บานหนองมวงหวาน
 หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 888
ขอ 197

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/601)

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

การ หลัก
211 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานโนนทอง 
หมูที่ 3  ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม บานหนอง
มวงหวาน หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว
 อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 708 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 3,540 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     2,000,000 บานโนนทอง หมูที่ 
3  ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม 
บานหนองมวงหวาน
 หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 888
ขอ 197

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/601)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 128 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

213 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.26201) ดาน
ขุนทด-หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,790 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 22,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     8,820,000 (อบจ.นม.26201) 
ดานขุนทด-หนอง
แวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 889
ขอ 199

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/182)

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

การ หลัก
213 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.26201) ดาน
ขุนทด-หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,790 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 22,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     8,820,000 (อบจ.นม.26201) 
ดานขุนทด-หนอง
แวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 889
ขอ 199

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/182)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 128 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

214 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต ชวงหนาวัด
ปทุมวนาราม บานหนอง
หาง หมูที่ 10 ตําบลบัว
ลาย ถึง บานโนนแดง หมูที่
 3 ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,260 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        351,000 บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย 
ถึง บานโนนแดง 
หมูที่ 3 ตําบลโนน
จาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 890
ขอ 200

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/203)

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

การ หลัก
214 กอสรางถนนแอสฟลท

ติกคอนกรีต ชวงหนาวัด
ปทุมวนาราม บานหนอง
หาง หมูที่ 10 ตําบลบัว
ลาย ถึง บานโนนแดง หมูที่
 3 ตําบลโนนจาน อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,260 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        351,000 บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย 
ถึง บานโนนแดง 
หมูที่ 3 ตําบลโนน
จาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 890
ขอ 200

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/203)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 129 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

217 ซอมสรางถนนลาดยาง 
บานหวยแกว หมูที่ 9 
ตําบลภูหลวง อําเภอปก
ธงชัย เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข นม.
1021 ไปตําบลมะเกลือ
เกา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 12,000 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,230,000 บานหวยแกว หมูที่ 
9 ตําบลภูหลวง 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 
นม.1021 ไปตําบล
มะเกลือเกา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 892
ขอ 203

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/205)

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

การ หลัก
217 ซอมสรางถนนลาดยาง 

บานหวยแกว หมูที่ 9 
ตําบลภูหลวง อําเภอปก
ธงชัย เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข นม.
1021 ไปตําบลมะเกลือ
เกา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 12,000 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,230,000 บานหวยแกว หมูที่ 
9 ตําบลภูหลวง 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 
นม.1021 ไปตําบล
มะเกลือเกา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 892
ขอ 203

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/205)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 130 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

218 กอสรางถนนผิวจราจรแอส
ฟลทติก สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
 - บานโคกเพ็ด หมูที่ 2 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกขนาดกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,080 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา - 
บานโคกเพ็ด หมูที่ 2
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 893
ขอ 204

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/321)

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

การ หลัก
218 กอสรางถนนผิวจราจรแอส

ฟลทติก สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6 
ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
 - บานโคกเพ็ด หมูที่ 2 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกขนาดกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,080 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา - 
บานโคกเพ็ด หมูที่ 2
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 893
ขอ 204

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/321)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 130 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

219 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหวยทราย หมูที่ 
7 ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานมะคาพัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานมะคา
พัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 894
ขอ 205

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/250)

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

การ หลัก
219 กอสรางถนนผิวจราจรหิน

คลุก บานหวยทราย หมูที่ 
7 ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานมะคาพัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานมะคา
พัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 894
ขอ 205

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/250)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 130 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

222 ถนน อบจ.นม.10305 
บานโคงกระพี้ - บานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 930 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 276 
เมตร 
(ชวงที่ 3) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตรยาว 700 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมกันไมนอยกวา 14,696 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     8,040,000 (อบจ.นม.10305) 
บานโคงกระพี้ - 
บานคลา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 897
ขอ 001

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/70)

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

การ หลัก
222 ถนน อบจ.นม.10305 

บานโคงกระพี้ - บานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 930 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 276 
เมตร 
(ชวงที่ 3) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตรยาว 700 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมกันไมนอยกวา 14,696 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     8,040,000 (อบจ.นม.10305) 
บานโคงกระพี้ - 
บานคลา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 897
ขอ 001

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/70)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 131 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

223 ถนน อบจ.นม.21104 
รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตรยาว 3,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 21,700 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     9,159,000 (อบจ.นม.21104) 
รร.นิคมชลฯ - ซับ
เศรษฐี อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 898
ขอ 002

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/158)

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

การ หลัก
223 ถนน อบจ.นม.21104 

รร.นิคมชลฯ - ซับเศรษฐี 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตรยาว 3,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 21,700 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     9,159,000 (อบจ.นม.21104) 
รร.นิคมชลฯ - ซับ
เศรษฐี อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 898
ขอ 002

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/158)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 132 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

224 ถนน อบจ.นม.21109 
บานหนองไทร - บานวังไทร
 อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตรยาว 1,144 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 9,152 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,155,000 (อบจ.นม.21109) 
บานหนองไทร - 
บานวังไทร อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 898
ขอ 003

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/162)

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

การ หลัก
224 ถนน อบจ.นม.21109 

บานหนองไทร - บานวังไทร
 อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตรยาว 1,144 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 9,152 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     4,155,000 (อบจ.นม.21109) 
บานหนองไทร - 
บานวังไทร อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 898
ขอ 003

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/162)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 132 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

225 ถนน อบจ.นม.21110 
บานทรัพยเศรษฐี - บานกุด
โงง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตรยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 24,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

   10,079,000 (อบจ.นม.21110) 
บานทรัพยเศรษฐี - 
บานกุดโงง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 899
ขอ 004

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/163)

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

การ หลัก
225 ถนน อบจ.นม.21110 

บานทรัพยเศรษฐี - บานกุด
โงง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตรยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 24,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

   10,079,000 (อบจ.นม.21110) 
บานทรัพยเศรษฐี - 
บานกุดโงง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 899
ขอ 004

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 4

6/3.1/163)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 132 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

226 ปรับปรุงถนนหินคลุกเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานสระกรวด หมูที่ 2 
ตําบลโนนเมือง-เชื่อม บาน
หนองโบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางขางละ 0.25 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

     1,000,000 บานสระกรวด หมูที่
 2 ตําบลโนนเมือง-
เชื่อม บานหนอง
โบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร  อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 899
ขอ 005

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/33)

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

การ หลัก
226 ปรับปรุงถนนหินคลุกเปน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานสระกรวด หมูที่ 2 
ตําบลโนนเมือง-เชื่อม บาน
หนองโบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร  อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุกเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางขางละ 0.25 ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

     1,000,000 บานสระกรวด หมูที่
 2 ตําบลโนนเมือง-
เชื่อม บานหนอง
โบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร  อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 899
ขอ 005

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/33)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 132 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

228 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.32202) บาน
โนนหมัน-บานมะดัน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ไหลทางตามสภาพ หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

     3,186,000 (อบจ.นม.32202) 
บานโนนหมัน-บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 901
ขอ 007

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/192)

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

การ หลัก
228 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.32202) บาน
โนนหมัน-บานมะดัน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ไหลทางตามสภาพ หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

     3,186,000 (อบจ.นม.32202) 
บานโนนหมัน-บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 901
ขอ 007

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/192)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 133 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

229 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 
(ปูหินคลุก) จากสระน้ํา
กลางหมูที่บาน บานดอน
ตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) กวาง 4 
เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศก
เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานดอนตะแบง 
หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบล
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 902
ขอ 008

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/665)

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

การ หลัก
229 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 

(ปูหินคลุก) จากสระน้ํา
กลางหมูที่บาน บานดอน
ตะแบง หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน (ปูหินคลุก) กวาง 4 
เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 418 ลูกบาศก
เมตรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานดอนตะแบง 
หมูที่ 6 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบล
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 902
ขอ 008

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/665)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 133 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

230 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  บาน
มะคา-บานโตนด อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     4,000,000 (อบจ.นม.09304) 
 บานมะคา-บาน
โตนด อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 903
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/64)

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

การ หลัก
230 ซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.09304)  บาน
มะคา-บานโตนด อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     4,000,000 (อบจ.นม.09304) 
 บานมะคา-บาน
โตนด อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 903
ขอ 009

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/64)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 134 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

231 ซอมแซมถนนลาดยาง บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 3 - บานตะ
กุดขอน ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,950 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        931,000 บานโคกเพ็ด หมูที่ 3
 - บานตะกุดขอน 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 904
ขอ 010

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/237)

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

การ หลัก
231 ซอมแซมถนนลาดยาง บาน

โคกเพ็ด หมูที่ 3 - บานตะ
กุดขอน ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,950 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        931,000 บานโคกเพ็ด หมูที่ 3
 - บานตะกุดขอน 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ เชื่อม
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 904
ขอ 010

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/237)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 134 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

236 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01205)  บาน
หนองพลวงใหญ-บาน
หนองบัวศาลา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 640 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5120 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01205) 
บานหนองพลวง
ใหญ-บานหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 908
ขอ 015

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/5)

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

การ หลัก
236 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01205)  บาน
หนองพลวงใหญ-บาน
หนองบัวศาลา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 640 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5120 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

     2,000,000 (อบจ.นม.01205) 
บานหนองพลวง
ใหญ-บานหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 908
ขอ 015

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/5)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 136 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

242 ปรับปรุงทาสีโรงเรียน 
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนครบุรี ทําความสะอาดพรอม
ทาสีน้ําพลาสติกภายนอกพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 4,785 ตร.ม ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 914
ขอ 021

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/25)

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

การ หลัก
242 ปรับปรุงทาสีโรงเรียน 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนครบุรี ทําความสะอาดพรอม
ทาสีน้ําพลาสติกภายนอกพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 4,785 ตร.ม ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 914
ขอ 021

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/25)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 137 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

247 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

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

        410,000  โรงเรียนกฤษณา
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 916
ขอ 026

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/1)

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

การ หลัก
247 ปรับปรุงลานกีฬา

อเนกประสงค โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

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

        410,000  โรงเรียนกฤษณา
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 916
ขอ 026

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/1)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 138 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 736
ขอ 022

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/12)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
 คสล. ไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง หนา 736
ขอ 022

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/12)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 68  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
39 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

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

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

สํานักชาง หนา 737
ขอ 025

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/216)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
39 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

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

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

สํานักชาง หนา 737
ขอ 025

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/216)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 69 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

156



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
41 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

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

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

สํานักชาง หนา 739
ขอ 027

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/217)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
41 กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต บานโคก
แขวนพัฒนา หมูที่ 8 (สาย
รอบบานโคกแขวนพัฒนา) 
ตําบลพันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมตําบลพลกรัง
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 739
ขอ 027

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/217)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 70 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 26 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
48 กอสรางถนน คสล.สายบาน

โนนประดู หมูที่ 1 ตําบล
พะงาด เชื่อม บานสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 743
ขอ 034

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/19)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
48 กอสรางถนน คสล.สายบาน

โนนประดู หมูที่ 1 ตําบล
พะงาด เชื่อม บานสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 743
ขอ 034

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/19)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 72 ,  แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
56 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

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

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

สํานักชาง หนา 749
ขอ 042

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/114)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
56 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางชุมชน หนองสะเดา
 หมูที่ 1 ในเขตเทศบาล
ตําบลไทรโยง-ไชยวาล 
เชื่อม บานโกรกสําโรง หมูที่
 4 ตําบลครบุรี เขต 
อบต.ครบุรี

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

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

สํานักชาง หนา 749
ขอ 042

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/114)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 75  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 28)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

159



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 751
ขอ 044

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/132)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 751
ขอ 044

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/132)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 76  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 29)

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.

160



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
67 กอสรางถนน คสล.สาย

หนองบัว-หนองผักแวน 
บานโนนนอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบลชุมพวง-
อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 760
ขอ 053

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/471)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
67 กอสรางถนน คสล.สาย

หนองบัว-หนองผักแวน 
บานโนนนอยพัฒนา หมูที่ 
13 เทศบาลตําบลชุมพวง-
อบต.ชุมพวง ตําบลชุมพวง
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 760
ขอ 053

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/471)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 80, แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
72 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ขาคีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ 
เชื่อม บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 765
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/70)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
72 กอสรางถนนหินคลุก บาน

ขาคีม หมูที่ 6 ตําบลแชะ 
เชื่อม บานดะแลง หมูที่ 
11 ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 765
ขอ 058

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/70)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 81 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 31 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
75 กอสรางถนนหินคลุก บาน

จะบู หมูที่ 9 ตําบลหนอง
บัวตะเกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 768
ขอ 061

(เปลียนแปลง 9
6/3.1/638)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
75 กอสรางถนนหินคลุก บาน

จะบู หมูที่ 9 ตําบลหนอง
บัวตะเกียด เชื่อมตําบล
บานแปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 768
ขอ 061

(เปลียนแปลง 9
6/3.1/638)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 82 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 32 )

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.

163



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
82 กอสรางถนนผิวจราจรหิน

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

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

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

สํานักชาง หนา 775
ขอ 068

(เปลี่ยนแปลง 9)
6/3.1/262)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
82 กอสรางถนนผิวจราจรหิน

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

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

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

สํานักชาง หนา 775
ขอ 068

(เปลี่ยนแปลง 9)
6/3.1/262)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 85 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 33)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
86 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

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

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

สํานักชาง หนา 779
ขอ 072

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/172)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
86 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 593 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,965 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

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

สํานักชาง หนา 779
ขอ 072

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/172)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

มิ.ย.

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 86  , แกไข ครั้งที่ 6 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. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
96 กอสรางถนน คสล.เสน

เลียบเหมืองบานนอย หมูที่
 6 ตําบลโตนด เชื่อมตอ
เขต บานหญาปลอก หมูที่ 
7 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 788
ขอ 082

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/160)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
96 กอสรางถนน คสล.เสน

เลียบเหมืองบานนอย หมูที่
 6 ตําบลโตนด เชื่อมตอ
เขต บานหญาปลอก หมูที่ 
7 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 788
ขอ 082

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/160)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 89  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 35 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
100 กอสรางถนน คสล. สาย

บานวังโพน หมู 2 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 792
ขอ 086

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/194)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
100 กอสรางถนน คสล. สาย

บานวังโพน หมู 2 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานหนองจาน หมูที่ 4 
ตําบลหนองหวา อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 792
ขอ 086

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/194)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 91  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 793
ขอ 087

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/196)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 793
ขอ 087

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/196)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 91  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
105 ซอมสรางถนนลาดยาง 

บานทาเนิน หมูที่ 4 สาย
โรงฆาสัตว เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 797
ขอ 091

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/181)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
105 ซอมสรางถนนลาดยาง 

บานทาเนิน หมูที่ 4 สาย
โรงฆาสัตว เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 797
ขอ 091

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/181)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 92 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
106 ซอมสรางถนนลาดยาง 

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

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

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

สํานักชาง หนา 798
ขอ 092

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/182)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
106 ซอมสรางถนนลาดยาง 

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

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

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

สํานักชาง หนา 798
ขอ 092

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/182)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 93 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 39)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
109 ซอมสรางถนนลาดยางผิว

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

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

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

สํานักชาง หนา 801
ขอ 095

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/186)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
109 ซอมสรางถนนลาดยางผิว

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

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

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

สํานักชาง หนา 801
ขอ 095

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/186)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 94  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
110 กอสรางถนนลาดยาง สาย

บานโสกรัง - บานหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบลหนอง
แจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 802
ขอ 096

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/188)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
110 กอสรางถนนลาดยาง สาย

บานโสกรัง - บานหนองบัว
สะอาด ตําบลหนองบัว
สะอาด เชื่อม ตําบลหนอง
แจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 802
ขอ 096

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/188)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 94  , แกไข ครั้งที่ 6 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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
112 กอสรางถนน คสล.สาย

บานหวยชงโค หมูที่ 1 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบาน
โนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 1)

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

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

สํานักชาง หนา 804
ขอ 098

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/291)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
112 กอสรางถนน คสล.สาย

บานหวยชงโค หมูที่ 1 
ตําบลวังโพธิ์ เชื่อมบาน
โนนตาลเสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา (โดย
ประชาคม หมูที่ 1)

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางสองขางๆ
 ละ 0.50 ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

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

สํานักชาง หนา 804
ขอ 098

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/291)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 95  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 42 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
113 กอสรางถนน คสล.บานวัง

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

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

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

สํานักชาง หนา 805
ขอ 099

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/288)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
113 กอสรางถนน คสล.บานวัง

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

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

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

สํานักชาง หนา 805
ขอ 099

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/288)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 95 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
122 ถนน (อบจ.นม.21301) 

บานคลองยาง-บานคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 813
ขอ 108

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/155)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
122 ถนน (อบจ.นม.21301) 

บานคลองยาง-บานคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 813
ขอ 108

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/155)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 98  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
127 กอสรางถนนหินคลุก บาน

โนนระเวียง สายทิศเหนือ 
หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 818
ขอ 113

(เปลี่ยนแปลง 9
6/3.1/141)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
127 กอสรางถนนหินคลุก บาน

โนนระเวียง สายทิศเหนือ 
หมูที่ 8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึง ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 818
ขอ 113

(เปลี่ยนแปลง 9
6/3.1/141)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 100 ,  แกไข ครั้งที่ 6 หนา 45)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
141 กอสรางถนนแบบผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 832
ขอ 127

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/275)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
141 กอสรางถนนแบบผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 832
ขอ 127

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/275)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 105 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 46 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
146 กอสรางถนนคสล. บานทุง

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

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

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

สํานักชาง หนา 837
ขอ 132

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/887)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
146 กอสรางถนนคสล. บานทุง

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

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

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

สํานักชาง หนา 837
ขอ 132

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/887)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 106 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

178



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
148 ถนน (อบจ.นม.01221) 

บานฝาย - บานนาตม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 839
ขอ 134

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/20)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
148 ถนน (อบจ.นม.01221) 

บานฝาย - บานนาตม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 839
ขอ 134

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/20)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 108 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 843
ขอ 138

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/297)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 843
ขอ 138

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/297)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 108 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
155 กอสรางถนน คสล.ซอยหลัง

โรงเรียนบานหนองบัวหมูที่
 8 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง ไปถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 845
ขอ 141

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/344)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
155 กอสรางถนน คสล.ซอยหลัง

โรงเรียนบานหนองบัวหมูที่
 8 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง ไปถนนมิตรภาพ 
เชื่อมตอกับตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 845
ขอ 141

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/344)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 109  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 50)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

         500,000 บานขอยงาม หมูที่ 
4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 850
ขอ 146

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/293)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

         500,000 บานขอยงาม หมูที่ 
4 ตําบลดงใหญ ถึง
บานกระชอน 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 850
ขอ 146

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/293)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 111 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
164 ซอมแซมถนนลาดยาง

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

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

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

สํานักชาง หนา 853
ขอ 150

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/11)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
164 ซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01211) บาน
หนองไทร-บานโกรกเดือน
หา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 853
ขอ 150

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/11)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 112 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
169 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

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

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

สํานักชาง หนา 858
ขอ 155

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/338)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
169 กอสรางถนนลาดยางแอส

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

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 ม. ยาว 728 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,368 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

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

สํานักชาง หนา 858
ขอ 155

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/338)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 114 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

184



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
179 กอสรางถนนแอสฟลท

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

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

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

สํานักชาง หนา 865
ขอ 165

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/312)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
179 กอสรางถนนแอสฟลท

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

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

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

สํานักชาง หนา 865
ขอ 165

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/312)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 117  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 54)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
187 กอสรางถนน คสล.บานโนน

เสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดนอย
 เชื่อม ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 871
ขอ 173

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/833)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
187 กอสรางถนน คสล.บานโนน

เสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดนอย
 เชื่อม ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 871
ขอ 173

(ทบทวน เลมที่ 2
6/3.1/833)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 120 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
195 กอสรางถนน คสล. เชื่อม

ระหวางตําบล บานถนนหัก
 หมูที่ 9 - บานโนนเมือง 
หมูที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 876
ขอ 181

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/322)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
195 กอสรางถนน คสล. เชื่อม

ระหวางตําบล บานถนนหัก
 หมูที่ 9 - บานโนนเมือง 
หมูที่ 3 ตําบลสีดา ถึง 
บานหนองเรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขตเทศบาล
ตําบลสีดา) อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 876
ขอ 181

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/322)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 122 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
196 กอสรางถนน คสล. เชื่อม

ระหวางตําบล บานหินแห 
หมูที่ 8 ตําบลสีดา ถึง 
บานดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 877
ขอ 182

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/321)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
196 กอสรางถนน คสล. เชื่อม

ระหวางตําบล บานหินแห 
หมูที่ 8 ตําบลสีดา ถึง 
บานดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 877
ขอ 182

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/321)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 122 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
199 ซอมสรางถนนลาดยาง

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

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

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

สํานักชาง  หนา 880
ขอ 185

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/137)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 8)

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

การ หลัก
199 ซอมสรางถนนลาดยาง

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

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

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

สํานักชาง  หนา 880
ขอ 185

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/137)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 8)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 123  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 69)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
201 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 881
ขอ 187

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/436)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
201 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17 - บาน
สมบัติเจริญ หมูที่ 6 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

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

      1,851,000 บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17-
บานสมบัติเจริญ 
หมูที่ 6 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
 จังหวัดนครราชสีมา
 เชื่อมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักชาง หนา 881
ขอ 187

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/436)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 124 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 58)

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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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
202 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 882
ขอ 188

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/437)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
202 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายจากเขตเทศบาล
ตําบลโนนสมบูรณ - บาน
วังคลา หมูที่ 5 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 882
ขอ 188

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1

6/3.1/437)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 124  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 882
ขอ 189

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/343)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 882
ขอ 189

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/343)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 125  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 60)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
207 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 884
ขอ 193

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/441)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
207 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 884
ขอ 193

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/441)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 126 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 61 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
212 ถนน อบจ.นม.08305 

บานหวย-บานหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 889
ขอ 198

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9

6/3.1/57)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
212 ถนน อบจ.นม.08305 

บานหวย-บานหนองบัว
ละคร อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place Recycling) ขนาดผิว
จราจร กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

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

สํานักชาง หนา 889
ขอ 198

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 9

6/3.1/57)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 128 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
215 กอสรางถนนแอสฟลท     

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

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

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

สํานักชาง หนา 890
ขอ 201

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/204)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
215 กอสรางถนนแอสฟลท     

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

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

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

สํานักชาง หนา 890
ขอ 201

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5
6/3.1/204)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 129  , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
232 ปรับปรุงซอมแซมถนน  ลาด

ยางแอสฟลทติกคอน กรีต 
โดยวิธี Pavement in-Place
 Recycling    สาย นม.ถ.
262-02 จากสามแยกบาน
วังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เช่ือม บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 904
ขอ 011

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/244)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
232 ปรับปรุงซอมแซมถนน  ลาด

ยางแอสฟลทติกคอน กรีต 
โดยวิธี Pavement in-Place
 Recycling    สาย นม.ถ.
262-02 จากสามแยกบาน
วังโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ 
เช่ือม บานมวง หมูที่ 2 
ตําบลชอระกา อําเภอบาน
เหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

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

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

สํานักชาง หนา 904
ขอ 011

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/244)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 134 , แกไข ครั้งที่ 6 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. มิ.ย. ก.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
234 ปรับปรุงถนนลาดยาง 

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

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

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

สํานักชาง หนา 906
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/276)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
234 ปรับปรุงถนนลาดยาง 

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

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

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

สํานักชาง หนา 906
ขอ 013

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/276)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 135 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
235 ปรับปรุงถนนลาดยาง 

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

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

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

สํานักชาง หนา 907
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/280)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)

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

การ หลัก
235 ปรับปรุงถนนลาดยาง 

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

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

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

สํานักชาง หนา 907
ขอ 014

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/280)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 7)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 135 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 66)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
248 ปรับปรุงถนนภายในสํานัก

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

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

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

สํานักชาง หนา 917
ขอ 027

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

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

การ หลัก
248 ปรับปรุงถนนภายในสํานัก

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

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

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

สํานักชาง หนา 917
ขอ 027

(แกไขเปลี่ยนแปลง
 7)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 138 , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 67 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
205 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 883
ขอ 191

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/338)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 8)

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

การ หลัก
205 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

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

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

สํานักชาง หนา 883
ขอ 191

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2

6/3.1/338)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 8)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 125  , แกไข ครั้งที่ 6 หนา 70)
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
158 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ 
หมูที่ 2 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจรากวาง 6.00 
เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 912 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

            500,000 บานหนองบัวคํา หมู
ที่ 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจัก
ราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 848
ขอ 144

(เปลี่ยนแปลง คร้ัง
ที่ 6

6/3.1/796)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

158 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ 
หมูที่ 2 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 912 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

            500,000 บานหนองบัวคํา หมู
ที่ 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจัก
ราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 848
ขอ 144

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 6

6/3.1/796)
แกไขเปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 11
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

    396,548,800
179

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

ส.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 110  , แกไข ครั้งที่ 7 หนา 5 )

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(แก้ไข) 



ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

แผนงาน ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 31 14.69% 10,337,000 6.75% ส านักช่าง

รวม 31 14.69% 10,337,000 6.75%

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 4 1.90% 9,088,800 5.93% ส านักช่าง

รวม 4 1.90% 9,088,800 5.93%

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 176 83.41% 133,797,100 87.32% ส านักช่าง

รวม 176 83.41% 133,797,100 87.32%

รวมท้ังส้ิน 211 100.00% 153,222,900 100.00%

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงิน)
                                          แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1
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สำนักช่าง 
 

 



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนกฤษณำวิทยำ 
อ้ำเภอสีคิ ว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระน ้ำควำมลึกรวมไม่
น้อยกว่ำ 6.00 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
9,012 ลบ.ม. เกล่ียตกแต่งคัน
ดินพร้อมขนย้ำยไม่น้อยกว่ำ 
9,000 ลบ.ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

438,000      โรงเรียนกฤษณำ
วิทยำ 

อ้ำเภอสีคิ ว

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/1) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนกฤษณำวิทยำ 
อ้ำเภอสีคิ ว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระน ้ำควำมลึกรวมไม่
น้อยกว่ำ 6.00 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
9,012 ลบ.ม. เกล่ียตกแต่งคัน
ดินพร้อมขนย้ำยไม่น้อยกว่ำ 
9,000 ลบ.ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

438,000      โรงเรียนกฤษณำ
วิทยำ 

อ้ำเภอสีคิ ว

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/1) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 29)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
 อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
93 เมตร ยำว 15 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 4 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

47,000        โรงเรียนกลำงดง
ปุณณวิทยำ 

อ้ำเภอปำกช่อง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/2) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำ
 อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
93 เมตร ยำว 15 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 4 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

47,000        โรงเรียนกลำงดง
ปุณณวิทยำ 

อ้ำเภอปำกช่อง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/2) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 29)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนกุดจิกวิทยำ อ้ำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกสระน ้ำ ขนำดกว้ำง 26 
เมตร ยำว 30 เมตร ลึกเพ่ิมเฉล่ีย
 5.00 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 ปริมำตรดินขุด 1,243 
ลบ.ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

83,000        โรงเรียนกุดจิกวิทยำ 
อ้ำเภอสูงเนิน

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/3) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนกุดจิกวิทยำ อ้ำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกสระน ้ำ ขนำดกว้ำง 26 
เมตร ยำว 30 เมตร ลึกเพ่ิมเฉล่ีย
 5.00 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 ปริมำตรดินขุด 1,243 
ลบ.ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

83,000        โรงเรียนกุดจิกวิทยำ 
อ้ำเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/3) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 30)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนเขำใหญ่ อ้ำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกสระเก็บน ้ำ ขนำดกว้ำง 
42.27 เมตร ยำว 91.28 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.70 เมตร ลำดเอียง 
1:1 หรือปริมำตรดินขุดรวมไม่
น้อยกว่ำ 6,660.269 ลบ.ม. 
ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก้ำหนด

224,000      โรงเรียนเขำใหญ่ 
อ้ำเภอปำกช่อง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/4) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนเขำใหญ่ อ้ำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกสระเก็บน ้ำ ขนำดกว้ำง 
42.27 เมตร ยำว 91.28 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.70 เมตร ลำดเอียง 
1:1 หรือปริมำตรดินขุดรวมไม่
น้อยกว่ำ 6,660.269 ลบ.ม. 
ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก้ำหนด

224,000      โรงเรียนเขำใหญ่ 
อ้ำเภอปำกช่อง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/4) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 30)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
 อ้ำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
20 เมตร ยำว 67 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 4.00 เมตร ควำมลำด
เอียง 1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.น
ม.ก้ำหนด

150,000      โรงเรียนคลองเมือง
พิทยำคม 

อ้ำเภอจักรำช

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/7) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนคลองเมืองพิทยำคม
 อ้ำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
20 เมตร ยำว 67 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 4.00 เมตร ควำมลำด
เอียง 1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.น
ม.ก้ำหนด

150,000      โรงเรียนคลองเมือง
พิทยำคม 

อ้ำเภอจักรำช

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/7) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 30)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนช่องแมววิทยำคม 
อ้ำเภอล้ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอก ควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ
 4.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 3,477 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

168,000      โรงเรียนช่องแมว
วิทยำคม 

อ้ำเภอล้ำทะเมนชัย

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/8) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนช่องแมววิทยำคม 
อ้ำเภอล้ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอก ควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ
 4.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 3,477 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

168,000      โรงเรียนช่องแมว
วิทยำคม 

อ้ำเภอล้ำทะเมนชัย

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/8) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 31)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม 
อ้ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอก ขนำดกว้ำง 42 เมตร 
ยำว 182 เมตร ลึกเพ่ิมเฉล่ีย 
5.00 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 ปริมำตรดินขุด 13,977
 ลบ.ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

1,450,000   โรงเรียนดอนไพล
พิทยำคม 

อ้ำเภอโชคชัย

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/9) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม 
อ้ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอก ขนำดกว้ำง 42 เมตร 
ยำว 182 เมตร ลึกเพ่ิมเฉล่ีย 
5.00 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 ปริมำตรดินขุด 13,977
 ลบ.ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

1,450,000   โรงเรียนดอนไพล
พิทยำคม 

อ้ำเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/9) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 31)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
 อ้ำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
30.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 70.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ควำมลำดเอียง 1:1 พร้อมขุด
ลอกคลองไส้ไก่ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
5.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 75.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ควำมลำดเอียง 1:1 หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
6,950 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ตกแต่งคันดินด้ำนข้ำง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

318,000      โรงเรียนตลำดไทร
พิทยำคม 

อ้ำเภอชุมพวง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/10) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 32)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม
 อ้ำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
30.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 70.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ควำมลำดเอียง 1:1 พร้อมขุด
ลอกคลองไส้ไก่ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
5.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 75.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ควำมลำดเอียง 1:1 หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
6,950 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ตกแต่งคันดินด้ำนข้ำง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

318,000      โรงเรียนตลำดไทร
พิทยำคม 

อ้ำเภอชุมพวง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/10) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
น้อมเกล้ำ อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกสระน ้ำ ควำมลึกรวมไม่
น้อยกว่ำ 5.00 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
10,010 ลบ.ม. เกล่ียตกแต่งคัน
ดินพร้อมขนย้ำยไม่น้อยกว่ำ 
8,900 ลบ.ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

500,000      โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

อ้ำเภอเมือง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/11) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
น้อมเกล้ำ อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกสระน ้ำ ควำมลึกรวมไม่
น้อยกว่ำ 5.00 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
10,010 ลบ.ม. เกล่ียตกแต่งคัน
ดินพร้อมขนย้ำยไม่น้อยกว่ำ 
8,900 ลบ.ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

500,000      โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

อ้ำเภอเมือง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/11) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 32)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนเทพำรักษ์รำช
พิทยำคม อ้ำเภอเทพำรักษ์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอก ลูกท่ี 1 ขุดลอกควำมลึก
รวมไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร 
ลูกท่ี 2 ขุดลอกควำมลึกรวมไม่
น้อยกว่ำ 3.50 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
3,192 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ตกแต่งคันดินด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง 
 ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก้ำหนด

500,000      โรงเรียนเทพำรักษ์
รำชพิทยำคม 

อ้ำเภอเทพำรักษ์

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/14) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนเทพำรักษ์รำช
พิทยำคม อ้ำเภอเทพำรักษ์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอก ลูกท่ี 1 ขุดลอกควำมลึก
รวมไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร 
ลูกท่ี 2 ขุดลอกควำมลึกรวมไม่
น้อยกว่ำ 3.50 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
3,192 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ตกแต่งคันดินด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง 
 ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก้ำหนด

500,000      โรงเรียนเทพำรักษ์
รำชพิทยำคม 

อ้ำเภอเทพำรักษ์

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/14) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 33)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนบัวลำย อ้ำเภอบัว
ลำย จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอก ลูกท่ี 1 ขุดลอกควำมลึก
รวมไม่น้อยกว่ำ 4.50 เมตร ลูก
ท่ี 2 ขุดลอกควำมลึกไม่น้อยกว่ำ
 4.50 เมตร หรือปริมำณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 5,975 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง  ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

132,000      โรงเรียนบัวลำย 
อ้ำเภอบัวลำย

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/16) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนบัวลำย อ้ำเภอบัว
ลำย จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอก ลูกท่ี 1 ขุดลอกควำมลึก
รวมไม่น้อยกว่ำ 4.50 เมตร ลูก
ท่ี 2 ขุดลอกควำมลึกไม่น้อยกว่ำ
 4.50 เมตร หรือปริมำณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 5,975 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง  ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

132,000      โรงเรียนบัวลำย 
อ้ำเภอบัวลำย

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/16) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 35)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนประทำย อ้ำเภอ
ประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
30 เมตร ยำว 60 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 7 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

125,000      โรงเรียนประทำย 
อ้ำเภอประทำย

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/20) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนประทำย อ้ำเภอ
ประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
30 เมตร ยำว 60 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 7 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

125,000      โรงเรียนประทำย 
อ้ำเภอประทำย

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/20) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 36)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนปำกช่อง 2 อ้ำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
4 เมตร หรือปริมำตรดินขุดรวม
ไม่น้อยกว่ำ 3,477.45 ลบ.ม. 
พร้อมขนย้ำย  ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

374,000      โรงเรียนปำกช่อง 2 
อ้ำเภอปำกช่อง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/23) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนปำกช่อง 2 อ้ำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
4 เมตร หรือปริมำตรดินขุดรวม
ไม่น้อยกว่ำ 3,477.45 ลบ.ม. 
พร้อมขนย้ำย  ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

374,000      โรงเรียนปำกช่อง 2 
อ้ำเภอปำกช่อง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/23) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 37)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม 
อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
5.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 2,215 ลบ.ม. 
เกล่ียตกแต่งคันดิน   ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี   อบจ.นม.
ก้ำหนด

74,000        โรงเรียนปำกช่อง
พิทยำคม 

อ้ำเภอปำกช่อง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/24) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม 
อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
5.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 2,215 ลบ.ม. 
เกล่ียตกแต่งคันดิน   ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี   อบจ.นม.
ก้ำหนด

74,000        โรงเรียนปำกช่อง
พิทยำคม 

อ้ำเภอปำกช่อง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/24) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 37)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนพระทองค้ำวิทยำ 
อ้ำเภอพระทองค้ำ จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระเก็บน ้ำกว้ำง 50.00 
เมตร ยำว 55.00 เมตร ลึก 
6.00 เมตร ลำดชัน 1:1 
ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
2,810 ลบ.ม.   ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

96,000        โรงเรียนพระทองค้ำ
วิทยำ 

อ้ำเภอพระทองค้ำ

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/25) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนพระทองค้ำวิทยำ 
อ้ำเภอพระทองค้ำ จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระเก็บน ้ำกว้ำง 50.00 
เมตร ยำว 55.00 เมตร ลึก 
6.00 เมตร ลำดชัน 1:1 
ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
2,810 ลบ.ม.   ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

96,000        โรงเรียนพระทองค้ำ
วิทยำ 

อ้ำเภอพระทองค้ำ

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/25) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 37)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
อ้ำเภอเทพำรักษ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
4.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 4,092 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง  ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

91,000        โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
 อ้ำเภอเทพำรักษ์

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/26) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
อ้ำเภอเทพำรักษ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
4.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 4,092 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง  ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

91,000        โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
 อ้ำเภอเทพำรักษ์

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/26) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 38)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
 อ้ำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดขยำยกว้ำง 60 เมตร ยำว 68
 เมตร ลึก 8 เมตร ควำมลำด
เอียง 1:1 หรือปริมำตรดินขุดไม่
น้อยกว่ำ 8,473 ลบ.ม. พร้อม
ขนย้ำยปรับเกล่ียตกแต่ง  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

331,000      โรงเรียนมำบตะโก
พิทยำคม 

อ้ำเภอครบุรี

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/28) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
 อ้ำเภอครบุรี จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดขยำยกว้ำง 60 เมตร ยำว 68
 เมตร ลึก 8 เมตร ควำมลำด
เอียง 1:1 หรือปริมำตรดินขุดไม่
น้อยกว่ำ 8,473 ลบ.ม. พร้อม
ขนย้ำยปรับเกล่ียตกแต่ง  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

331,000      โรงเรียนมำบตะโก
พิทยำคม 

อ้ำเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/28) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 38)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังน ้ำเขียวพิทยำคม
 อ้ำเภอวังน ้ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดสระเก็บน ้ำลูกท่ี 1 กว้ำง 20 
เมตร ยำว 27 เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.50 เมตร ลำดชัน 1:1 สระ
เก็บน ้ำลูกท่ี 2 กว้ำง 25 เมตร 
ยำว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50 
เมตร ลำดชัน 1:1 สระเก็บน ้ำ
ลูกท่ี 3 กว้ำง 20 เมตร ยำว 
120 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร
 ลำดชัน 1:1 ปริมำตรดินขุดไม่
น้อยกว่ำ 4,441 ลบ.ม. ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

149,000      โรงเรียนวังน ้ำเขียว
พิทยำคม 

อ้ำเภอวังน ้ำเขียว

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/31) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 39)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังน ้ำเขียวพิทยำคม
 อ้ำเภอวังน ้ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดสระเก็บน ้ำลูกท่ี 1 กว้ำง 20 
เมตร ยำว 27 เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.50 เมตร ลำดชัน 1:1 สระ
เก็บน ้ำลูกท่ี 2 กว้ำง 25 เมตร 
ยำว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50 
เมตร ลำดชัน 1:1 สระเก็บน ้ำ
ลูกท่ี 3 กว้ำง 20 เมตร ยำว 
120 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร
 ลำดชัน 1:1 ปริมำตรดินขุดไม่
น้อยกว่ำ 4,441 ลบ.ม. ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

149,000      โรงเรียนวังน ้ำเขียว
พิทยำคม 

อ้ำเภอวังน ้ำเขียว

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/31) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
อ้ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
26 เมตร ยำว 68 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 3.5 เมตร ควำมลำดเอียง
 1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

70,000        โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
 อ้ำเภอด่ำนขุนทด

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/32) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
อ้ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
26 เมตร ยำว 68 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 3.5 เมตร ควำมลำดเอียง
 1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

70,000        โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
 อ้ำเภอด่ำนขุนทด

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/32) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 39)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม 
อ้ำเภอประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
40 เมตร ยำว 79 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 6 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

280,000      โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยำคม 

อ้ำเภอประทำย

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/33) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม 
อ้ำเภอประทำย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
40 เมตร ยำว 79 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 6 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

280,000      โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยำคม 

อ้ำเภอประทำย

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/33) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 40)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังรำงพิทยำคม 
อ้ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขนำดกว้ำง 37 เมตร 
ยำว 170 เมตร ลึกเพ่ิมเฉล่ีย 
5.00 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5  ปริมำตรดินขุด 14,817
 ลบ.ม.  ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

830,000      โรงเรียนวังรางพิทยาคม
 อ้ำเภอสูงเนิน

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/34) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังรำงพิทยำคม 
อ้ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขนำดกว้ำง 37 เมตร 
ยำว 170 เมตร ลึกเพ่ิมเฉล่ีย 
5.00 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5  ปริมำตรดินขุด 14,817
 ลบ.ม.  ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

830,000      โรงเรียนวังรางพิทยาคม
 อ้ำเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/34) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 40)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังหมีพิทยำคม 
อ้ำเภอวังน ้ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระเก็บน ้ำกว้ำง 40 ยำว
 75 เมตร ลึกเฉล่ีย 8 เมตร 
ลำดชัน 1:1   ปริมำตรดินขุดไม่
น้อยกว่ำ 13,600 ลบ.ม.  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

458,000      โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 อ้ำเภอวังน ้ำเขียว

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/35) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนวังหมีพิทยำคม 
อ้ำเภอวังน ้ำเขียว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระเก็บน ้ำกว้ำง 40 ยำว
 75 เมตร ลึกเฉล่ีย 8 เมตร 
ลำดชัน 1:1   ปริมำตรดินขุดไม่
น้อยกว่ำ 13,600 ลบ.ม.  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

458,000      โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 อ้ำเภอวังน ้ำเขียว

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/35) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 40)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสองครพิทยำคม 
อ้ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
6.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 16,521 ลบ.ม.
 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดินพร้อม
ขนย้ำยไม่น้อยกว่ำ 16,521 
ลบ.ม.  ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

800,000      โรงเรียนสองคร
พิทยำคม 

อ้ำเภอสูงเนิน

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/37) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสองครพิทยำคม 
อ้ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกควำมลึกรวมไม่น้อยกว่ำ 
6.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 16,521 ลบ.ม.
 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดินพร้อม
ขนย้ำยไม่น้อยกว่ำ 16,521 
ลบ.ม.  ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

800,000      โรงเรียนสองคร
พิทยำคม 

อ้ำเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/37) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 41)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
 อ้ำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
30 เมตร ยำว 120 เมตร ลึก
รวมเฉล่ีย 5 เมตร ควำมลำด
เอียง 1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

500,000      โรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ 

อ้ำเภอปักธงชัย

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/38) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสะแกรำชธวัชศึกษำ
 อ้ำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
30 เมตร ยำว 120 เมตร ลึก
รวมเฉล่ีย 5 เมตร ควำมลำด
เอียง 1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง  ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

500,000      โรงเรียนสะแกรำช
ธวัชศึกษำ 

อ้ำเภอปักธงชัย

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/38) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 41)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม 
อ้ำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
63 เมตร ยำว 87 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 6 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

674,000      โรงเรียนสำหร่ำย
วิทยำคม 

อ้ำเภอชุมพวง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/39) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม 
อ้ำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
63 เมตร ยำว 87 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 6 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

674,000      โรงเรียนสำหร่ำย
วิทยำคม 

อ้ำเภอชุมพวง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/39) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 42)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสีคิ ววิทยำคำร 
อ้ำเภอสีคิ ว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระกักเก็บน ้ำขนำดกว้ำง
 35 เมตร ยำว 85 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร หรือปริมำตร
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 4,740 
ลบ.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน 
ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก้ำหนด

164,500      โรงเรียนสีคิ ว
วิทยำคำร 
อ้ำเภอสีคิ ว

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/40) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสีคิ ววิทยำคำร 
อ้ำเภอสีคิ ว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระกักเก็บน ้ำขนำดกว้ำง
 35 เมตร ยำว 85 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร หรือปริมำตร
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 4,740 
ลบ.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน 
ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก้ำหนด

164,500      โรงเรียนสีคิ ว
วิทยำคำร 
อ้ำเภอสีคิ ว

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/40) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 42)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสีคิ วหนองหญ้ำขำว
 อ้ำเภอสีคิ ว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระกักเก็บน ้ำขนำดกว้ำง
 62 เมตร ยำว 70 เมตร ลึก
เฉล่ีย 6.00 เมตร หรือปริมำตร
รวมไม่น้อยกว่ำ 9,700 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

332,200      โรงเรียนสีคิ ว
หนองหญ้ำขำว 

อ้ำเภอสีคิ ว

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/41) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนสีคิ วหนองหญ้ำขำว
 อ้ำเภอสีคิ ว จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกสระกักเก็บน ้ำขนำดกว้ำง
 62 เมตร ยำว 70 เมตร ลึก
เฉล่ีย 6.00 เมตร หรือปริมำตร
รวมไม่น้อยกว่ำ 9,700 ลบ.ม. 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก้ำหนด

332,200      โรงเรียนสีคิ ว
หนองหญ้ำขำว 

อ้ำเภอสีคิ ว

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/41) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 42)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยำคม อ้ำภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ

ช่วงท่ี 1 ขุดลอกขยำยให้
ปำกกว้ำงเฉล่ีย 64 เมตร ยำว 
77 เมตร ลึกรวมเฉล่ีย 3.00 
เมตร ควำมลำดเอียง 1:1.5 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดินด้ำนข้ำง
โดยรอบฝ่ัง
ช่วงท่ี 2 ขุดลอกขยำยให้
ปำกกว้ำงเฉล่ีย 41 เมตร ยำว 
97 เมตร ลึกรวมเฉล่ีย 3.00 
เมตร ควำมลำดเอียง 1:1.5 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดินด้ำนข้ำง
โดยรอบฝ่ัง ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

164,300      โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม 

อ้ำภอเฉลิมพระเกียรติ

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/45) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 43)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยำคม อ้ำภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ

ช่วงท่ี 1 ขุดลอกขยำยให้
ปำกกว้ำงเฉล่ีย 64 เมตร ยำว 
77 เมตร ลึกรวมเฉล่ีย 3.00 
เมตร ควำมลำดเอียง 1:1.5 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดินด้ำนข้ำง
โดยรอบฝ่ัง
ช่วงท่ี 2 ขุดลอกขยำยให้
ปำกกว้ำงเฉล่ีย 41 เมตร ยำว 
97 เมตร ลึกรวมเฉล่ีย 3.00 
เมตร ควำมลำดเอียง 1:1.5 
พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดินด้ำนข้ำง
โดยรอบฝ่ัง ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม.ก้ำหนด

164,300      โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม 

อ้ำภอเฉลิมพระเกียรติ

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/45) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
38 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม 
อ้ำเภอคง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอก กว้ำงเฉล่ีย 65 เมตร 
ยำวเฉล่ีย 80 เมตร ควำมลึกรวม
ไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
9,899 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ตกแต่งคันดินด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง 
ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก้ำหนด

354,000      โรงเรียนหนองบัว
พิทยำคม 
อ้ำเภอคง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/46) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
38 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม 
อ้ำเภอคง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอก กว้ำงเฉล่ีย 65 เมตร 
ยำวเฉล่ีย 80 เมตร ควำมลึกรวม
ไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่ำ 
9,899 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
ตกแต่งคันดินด้ำนข้ำงทั งสองฝ่ัง 
ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก้ำหนด

354,000      โรงเรียนหนองบัว
พิทยำคม 
อ้ำเภอคง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/46) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 44)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหนองบุญมำก
พิทยำคม อ้ำเภอหนองบุญ
มำก จังหวัดนครรำชสีมำ

1.ขุดลอกให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 25 
เมตร ยำว 54 เมตร ควำมลึก
เฉล่ีย 4 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง
2.ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย
 44 เมตร ยำว 44 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 3.5 เมตร ควำมลำดเอียง
 1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

130,000      โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยำคม 

อ้ำเภอหนองบุญมำก

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/47) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 44)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

237



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหนองบุญมำก
พิทยำคม อ้ำเภอหนองบุญ
มำก จังหวัดนครรำชสีมำ

1.ขุดลอกให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 25 
เมตร ยำว 54 เมตร ควำมลึก
เฉล่ีย 4 เมตร ควำมลำดเอียง 
1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง
2.ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย
 44 เมตร ยำว 44 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 3.5 เมตร ควำมลำดเอียง
 1:1 พร้อมเกล่ียตกแต่งคันดิน
ด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

130,000      โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยำคม 

อ้ำเภอหนองบุญมำก

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/47) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหินดำด อ้ำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
70 เมตร ยำว 74 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 3.5 เมตร ควำมลำดเอียง
 1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

330,000      โรงเรียนหินดำด 
อ้ำเภอห้วยแถลง

ส้ำนักกำร
ช่ำง

(โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/51) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 ขุดลอกสระน ้ำภำยใน

โรงเรียนหินดำด อ้ำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ

ขุดลอกขยำยให้ปำกกว้ำงเฉล่ีย 
70 เมตร ยำว 74 เมตร ลึกรวม
เฉล่ีย 3.5 เมตร ควำมลำดเอียง
 1:1.5 พร้อมเกล่ียตกแต่งคัน
ดินด้ำนข้ำงโดยรอบฝ่ัง ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก้ำหนด

330,000      โรงเรียนหินดำด 
อ้ำเภอห้วยแถลง

ส านักช่าง (โอน ครั งท่ี 20)
(เพ่ิมเติม ครั งท่ี 4

1/3.2/51) 
(กันเงินปี 63 

ด้ำเนินกำรปี 65)

   10,337,000

31

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 45)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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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 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ก่อสร้างอาคารโดม

อเนกประสงค์โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา"

ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
ขนาดพ้ืนท่ี 1,520 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

8,178,000 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22)
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

2/2.1/1) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ก่อสร้างอาคารโดม

อเนกประสงค์โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา"

ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
ขนาดพ้ืนท่ี 1,520 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

8,178,000 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22)
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

2/2.1/1) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 46)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (แนวถนนด้านหน้า
ของโรงเรียนทางทิศ
ตะวันออกสร้างต่อจากแนว
เดิม) โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แนวถนนด้านหน้าของโรงเรียน
ทางทิศตะวันออกสร้างต่อจาก
แนวเดิม) ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/44) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 59 )

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค.
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (แนวถนนด้านหน้า
ของโรงเรียนทางทิศ
ตะวันออกสร้างต่อจากแนว
เดิม) โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แนวถนนด้านหน้าของโรงเรียน
ทางทิศตะวันออกสร้างต่อจาก
แนวเดิม) ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(แก้ไข คร้ังท่ี 7 

6/3.1/44) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขยุทธศาสตร์ แผนงานให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17 แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
227 ทาสีอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (อาคารเรียน 216
 ค) โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยา
คม

ค่าทาสีภายนอก-ภายใน อาคาร
เรียน 216 ค จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/107) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
227 ทาสีอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (อาคารเรียนแบบ
 108 ล) โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม

ค่าทาสีภายนอก-ภายใน อาคาร
เรียน แบบ 108 ล จ านวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7 

6/3.1/107) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

เม.ย. พ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 209 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขยุทธศาสตร์ แผนงาน ช่ือโครงการ รายละเอียดกิจกรรมให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17 แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
342 ทาสีอาคารเรียน ทาสีอาคาร

เรียน 3 โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

ทาสีทาสีอาคารเรียน 3  
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
 ก าหนด)

260,800 โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/236) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
342 ทาสีอาคารเรียน 3 

โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
ทาสีอาคารเรียน 3  โรงเรียนสี
ค้ิววิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

260,800 โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(แก้ไข คร้ังท่ี 7 
6/3.1/236) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

9,088,800

4

2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขยุทธศาสตร์ แผนงาน ช่ือโครงการ รายละเอียดกิจกรรมให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17 แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 240 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต บ้านแก หมู่ท่ี 3 
ต าบลวังหิน เช่ือม ตลาดนา
บุญ ต าบลโพนทอง อ าเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตรหรือพ้ืนท่ีลาดยางรวมไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

999,000 บ้านแก หมู่ท่ี 3 
ต าบลวังหิน เช่ือม 
ตลาดนาบุญ ต าบล
โพนทอง อ าเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 695
ข้อ 039

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6 
 6/3.1/176)
(เงินกันปี 63

ด าเนินการ ปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต บ้านแก หมู่ท่ี 3 
ต าบลวังหิน เช่ือม ตลาดนา
บุญ ต าบลโพนทอง อ าเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตรหรือพ้ืนท่ีลาดยางรวมไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

999,000 บ้านแก หมู่ท่ี 3 
ต าบลวังหิน เช่ือม 
ตลาดนาบุญ ต าบล
โพนทอง อ าเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 695
ข้อ 039

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6 
 6/3.1/176)
(เงินกันปี 63

ด าเนินการ ปี 65)

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

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 88 , แก้ไข คร้ังท่ี 7 หน้า 20)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
92 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01209) บ้านพะเนาว์-บ้าน
โตนด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,415 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
19,320 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,200,000 บ้านพะเนาว์-บ้าน
โตนด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 723
ข้อ 092

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/9)

(เงินกันปี 63
ด าเนินการ ปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
92 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01209) บ้านพะเนาว์-บ้าน
โตนด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,415 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
19,320 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

5,200,000 บ้านพะเนาว์-บ้าน
โตนด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 723
ข้อ 092

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/9)

(เงินกันปี 63
ด าเนินการ ปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 109 , แก้ไข คร้ังท่ี 7 หน้า 21)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
148 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01203) บ้านหนองตะคอง-
บ้านหนองม่วง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
795 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,770 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,000,000 บ้านหนองตะคอง - 
บ้านหนองม่วง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 755
ข้อ 149

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/3)

(เงินกันปี 63
ด าเนินการ ปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
148 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01203) บ้านหนองตะคอง-
บ้านหนองม่วง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
795 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,770 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,000,000 บ้านหนองตะคอง - 
บ้านหนองม่วง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 755
ข้อ 149

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/3)

(เงินกันปี 63
ด าเนินการ ปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 130 , แก้ไข คร้ังท่ี 7 หน้า 22)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
163 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07207) ทางหลวงหมายเลข
 224 - บ้านคลองกลาง 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
367 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,936 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

786,600 ทางหลวงหมายเลข
 224 - บ้านคลอง
กลาง อ าเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 763
ข้อ 164 (เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 6
6/3.1/51)
(เงินกันปี 63

ด ำเนินกำร ปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
163 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07207) ทางหลวงหมายเลข
 224 - บ้านคลองกลาง 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
367 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,936 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

786,600 ทางหลวงหมายเลข
 224 - บ้านคลอง
กลาง อ าเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 763
ข้อ 164 (เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 6
6/3.1/51)
(เงินกันปี 63

ด ำเนินกำร ปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 135 , แก้ไข คร้ังท่ี 7 หน้า 23)
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
177 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
32202) บ้านโนนหมัน  - 
บ้านมะดัน อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 1,842 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า14,736 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

4,000,000 บ้านโนนหมัน  - 
บ้านมะดัน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 770
ข้อ 178

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/192)
(เงินกันปี 63

ด าเนินการ ปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
177 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
32202) บ้านโนนหมัน  - 
บ้านมะดัน อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 1,842 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า14,736 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

4,000,000 บ้านโนนหมัน  - 
บ้านมะดัน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 770
ข้อ 178

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/192)
(เงินกันปี 63

ด าเนินการ ปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 177 , แก้ไข คร้ังท่ี 7 หน้า 24)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน

หัวท านบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนน
เมืองพัฒนา เช่ือมบ้านหนอง
แดง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองไทร
 อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 525 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกล่ียบดอัดแน่น ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

500,000 บ้านหัวท านบ หมู่ท่ี
 8 ต าบลโนนเมือง
พัฒนา เช่ือมบ้าน
หนองแดง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 688
ข้อ 029

(6/3.1/652)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน

หัวท านบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนน
เมืองพัฒนา เช่ือมบ้านหนอง
แดง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองไทร
 อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 525 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกล่ียบดอัดแน่น ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

500,000 บ้านหัวท านบ หมู่ท่ี
 8 ต าบลโนนเมือง
พัฒนา เช่ือมบ้าน
หนองแดง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 688
ข้อ 029

(6/3.1/652)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 44)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ตลาดน้อย หมู่ท่ี 12 ชุมชน
โนนเขว้า เขตเทศบาลต าบล
โนนแดง เช่ือมเขต อบต.โนน
แดง บ้านระหันค่าย หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
858 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,290 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,500,000 จากตลาดน้อย หมู่ท่ี
 12 ชุมชนโนนเขว้า
 เขตเทศบาลต าบล
โนนแดง เช่ือมเขต 
อบต.โนนแดง บ้าน
ระหันค่าย หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 693
ข้อ 036

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
6/3.1/169)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ตลาดน้อย หมู่ท่ี 12 ชุมชน
โนนเขว้า เขตเทศบาลต าบล
โนนแดง เช่ือมเขต อบต.โนน
แดง บ้านระหันค่าย หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
858 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,290 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,500,000 จากตลาดน้อย หมู่ท่ี
 12 ชุมชนโนนเขว้า
 เขตเทศบาลต าบล
โนนแดง เช่ือมเขต 
อบต.โนนแดง บ้าน
ระหันค่าย หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 693
ข้อ 036

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
6/3.1/169)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 45)
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
70 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนอง
ช่องแมว หมู่ท่ี 2 ต าบลหัน
ห้วยทราย เช่ือม บ้านหนอง
พลวงน้อย หมู่ท่ี 9 ต าบลวัง
ไม้แดง อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 537 เมตรหรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 3,759 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด

2,500,000 บ้านหนองช่องแมว 
หมู่ท่ี 2 ต าบลหัน
ห้วยทราย เช่ือม 
บ้านหนองพลวงน้อย
 หมู่ท่ี 9 ต าบลวัง
ไม้แดง อ าเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 712
ข้อ 070

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
6/3.1/253)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
70 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนอง
ช่องแมว หมู่ท่ี 2 ต าบลหัน
ห้วยทราย เช่ือม บ้านหนอง
พลวงน้อย หมู่ท่ี 9 ต าบลวัง
ไม้แดง อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 537 เมตรหรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 3,759 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด

2,500,000 บ้านหนองช่องแมว 
หมู่ท่ี 2 ต าบลหัน
ห้วยทราย เช่ือม 
บ้านหนองพลวงน้อย
 หมู่ท่ี 9 ต าบลวัง
ไม้แดง อ าเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 712
ข้อ 070

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
6/3.1/253)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 57)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
93 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01219) สายแยก ทล.2-
บ้านยองแยง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 1,215 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,505 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด

3,099,000 สายแยก ทล.2-บ้าน
ยองแยง อ าเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 724
ข้อ 093

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/18)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
93 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01219) สายแยก ทล.2-
บ้านยองแยง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 1,215 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,505 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด

3,099,000 สายแยก ทล.2-บ้าน
ยองแยง อ าเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 724
ข้อ 093

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/18)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 61)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหันสามัคคี หมู่ท่ี 4
 ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว 
เช่ือม บ้านหลุมปูน หมู่ท่ี 10
 ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 824 ตร.ม.ไหล่ทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านหันสามัคคี หมู่ท่ี
 4 ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีค้ิว เช่ือม 
บ้านหลุมปูน หมู่ท่ี 
10 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 734
ข้อ 110

(6/3.1/844)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหันสามัคคี หมู่ท่ี 4
 ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีค้ิว 
เช่ือม บ้านหลุมปูน หมู่ท่ี 10
 ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 824 ตร.ม.ไหล่ทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านหันสามัคคี หมู่ท่ี
 4 ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีค้ิว เช่ือม 
บ้านหลุมปูน หมู่ท่ี 
10 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 734
ข้อ 110

(6/3.1/844)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 69)
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
141 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ซับสวอง หมู่ท่ี 6 ต าบลขนง
พระ เช่ือม ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 16,625 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด

6,100,000 บ้านซับสวอง หมู่ท่ี 
6 ต าบลขนงพระ 
เช่ือม ต าบลวังกะทะ
 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 752
ข้อ 142

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
6/3.1/278)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
141 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ซับสวอง หมู่ท่ี 6 ต าบลขนง
พระ เช่ือม ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 16,625 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด

6,100,000 บ้านซับสวอง หมู่ท่ี 
6 ต าบลขนงพระ 
เช่ือม ต าบลวังกะทะ
 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 752
ข้อ 142

(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
6/3.1/278)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 74)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
152 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315) บ้านโคกกรวด-
บ้านหนองนมนาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
11,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,067,000 บ้านโคกกรวด - 
บ้านหนองนมนาง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 757
ข้อ 153

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/15)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
152 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315) บ้านโคกกรวด-
บ้านหนองนมนาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
11,200 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,067,000 บ้านโคกกรวด - 
บ้านหนองนมนาง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 757
ข้อ 153

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/15)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 76)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
172 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17309) บ้านหนองหว้า - 
บ้านหนองขาม อ าเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

1,000,000 บ้านหนองหว้า - 
บ้านหนองขาม 
อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

หน้า 767
ข้อ 173

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/130)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
172 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
17309) บ้านหนองหว้า - 
บ้านหนองขาม อ าเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

1,000,000 บ้านหนองหว้า - 
บ้านหนองขาม 
อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง หน้า 767
ข้อ 173

(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 
 6/3.1/130)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 หน้า 84 , แก้ไข คร้ังท่ี 8 หน้า 80)
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโดม

อเนกประสงค์ หอประชุม
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโดม
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

433,000 อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3
6/3.1/184) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโดม

อเนกประสงค์ หอประชุม
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโดม
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

433,000 อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3
6/3.1/184) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 47)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ก่อสร้างร้ัว คสล.พร้อมประตู

เหล็กทางเข้า-ออก ศูนย์
ประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าอ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

1. ก่อสร้างร้ัว สูง 2.00 เมตร
 ยาว 100.00 เมตร
2. ก่อสร้างประตูเหล็ก
ทางเข้า-ออก ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

300,000 อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3
6/3.1/184) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 ก่อสร้างร้ัว คสล.พร้อมประตู

เหล็กทางเข้า-ออก ศูนย์
ประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าอ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

1. ก่อสร้างร้ัว สูง 2.00 เมตร
 ยาว 100.00 เมตร
2. ก่อสร้างประตูเหล็ก
ทางเข้า-ออก ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

300,000 อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3
6/3.1/184) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 47)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน (ด้านทิศ

ตะวันออกโรงกรองน้ า มา
ทางด้านหลังอาคาร 216ล 
สร้างต่อจากแนวเดิม) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน (ด้านทิศ
ตะวันออกโรงกรองน้ า มา
ทางด้านหลังอาคาร 216ล 
สร้างต่อจากแนวเดิม) ขนาดสูง
 2.10 เมตร ยาว 204 เมตร 
 (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/45) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน (ด้านทิศ

ตะวันออกโรงกรองน้ า มา
ทางด้านหลังอาคาร 216ล 
สร้างต่อจากแนวเดิม) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน (ด้านทิศ
ตะวันออกโรงกรองน้ า มา
ทางด้านหลังอาคาร 216ล 
สร้างต่อจากแนวเดิม) ขนาดสูง
 2.10 เมตร ยาว 204 เมตร 
 (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/45) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 48)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

260



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ก่อสร้างทางเดินพร้อม

หลังคาคลุม โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา
คลุม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร   (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/108) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ก่อสร้างทางเดินพร้อม

หลังคาคลุม โรงเรียนบ้าน
ใหญ่พิทยาคม อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา
คลุม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร   (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/108) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 48)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียน

บ้านใหญ่พิทยาคม อ าเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดสูง 
2.10 เมตร ยาว 204 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/110) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียน

บ้านใหญ่พิทยาคม อ าเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดสูง 
2.10 เมตร ยาว 204 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม 

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/110) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 48)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็กด้านข้างโรงเรียน 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านข้างโรงเรียน ขนาด
สูง 2.1 เมตร ยาว 204 เมตร
  (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/51) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็กด้านข้างโรงเรียน 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านข้างโรงเรียน ขนาด
สูง 2.1 เมตร ยาว 204 เมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/51) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 49)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 
100 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/52) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 
100 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/52) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 49)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 ก่อสร้างโรงจอด

รถจักรยานยนต์นักเรียน 
โรงเรียนประทาย  อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์นักเรียน 
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อ าเภอประทาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/117) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 ก่อสร้างโรงจอด

รถจักรยานยนต์นักเรียน 
โรงเรียนประทาย  อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์นักเรียน 
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อ าเภอประทาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/117) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 50)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  

โรงเรียนประทาย  อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  
ความยาว 120 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อ าเภอประทาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/119) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  

โรงเรียนประทาย  อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  
ความยาว 120 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อ าเภอประทาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/119) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 50)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า 

โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม 
อ าเภอพระทองค า  จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

307,000 โรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม 

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/76) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
15 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า 

โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม 
อ าเภอพระทองค า  จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

307,000 โรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม 

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/76) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 51)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 

260 ท่ีน่ัง โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 
260 ท่ีน่ัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

3,510,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม 

อ าเภอปากช่อง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/19) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 

260 ท่ีน่ัง โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 
260 ท่ีน่ัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

3,510,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม 

อ าเภอปากช่อง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/19) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 51)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 ก่อสร้างประปาหอถังสูง 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
2 อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างประปาหอถังสูง โครง
เหล็กขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5
 ลบ.ม. จ านวน 4 ลูก) พร้อม
ระบบกรองน้ า  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2 
อ าเภอโนนไทย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/92) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 ก่อสร้างประปาหอถังสูง 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
2 อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างประปาหอถังสูง โครง
เหล็กขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5
 ลบ.ม. จ านวน 4 ลูก) พร้อม
ระบบกรองน้ า  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 2 
อ าเภอโนนไทย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/92) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 51)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 ก่อสร้างเรือนพยาบาล 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างก่อสร้างเรือนพยาบาล
  (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 

อ าเภอโนนไทย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/87) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 ก่อสร้างเรือนพยาบาล 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างก่อสร้างเรือนพยาบาล
  (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
 อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 

อ าเภอโนนไทย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/87) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 51)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม

เหล็กโดม โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 แห่ง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

365,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 

อ าเภอโนนไทย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/90) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม

เหล็กโดม โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 แห่ง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

365,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์ 

อ าเภอโนนไทย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/90) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 52 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

236,000  โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/125) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

236,000  โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/125) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 52)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบแบบ

เซาะร่อง โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะร่อง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000  โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/162) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบแบบ

เซาะร่อง โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะร่อง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000  โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/162) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 52)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 
109 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000  โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/163) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
22 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 
109 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000  โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/163) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 52)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนด้านทิศ

ตะวันตก โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก ขนาดสูง 2 เมตร 
ยาว 200 เมตร  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

471,200 โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/168) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
23 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนด้านทิศ

ตะวันตก โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก ขนาดสูง 2 เมตร 
ยาว 200 เมตร  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

471,200 โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/168) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 53)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
24 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ระหว่างอาคาร 1 ไปอาคาร
ห้องสมุด ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 27 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

119,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/169) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
24 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ระหว่างอาคาร 1 ไปอาคาร
ห้องสมุด ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 27 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

119,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/169) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 53)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

276



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ

เซาะร่อง โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะร่อง  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/192) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ

เซาะร่อง โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะร่อง  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/192) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 53)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย-หญิง ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 78.47 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

822,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/259) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย-หญิง ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 78.47 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

822,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/259) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 53)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย-หญิง ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 78.47 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

822,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/268) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย-หญิง ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 78.47 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

822,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/268) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 54)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 ก่อสร้างทางเดินพร้อม

หลังคาคลุม โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า 
พร้อมหลังคาคลุม ขนาดกว้าง
 1.50 เมตร ยาว 115 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม
อ าเภอคง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/263) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 ก่อสร้างทางเดินพร้อม

หลังคาคลุม โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า 
พร้อมหลังคาคลุม ขนาดกว้าง
 1.50 เมตร ยาว 115 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม
อ าเภอคง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/263) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 54)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน

เทพนิมิตร หมู่ท่ี 3 ต าบล
ส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ถึง บ้านเกาะ
ลอย หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลหนอง
กราด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

4,000,000 บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี
 3 ต าบลส านัก
ตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์  ถึง บ้าน
เกาะลอย หมู่ท่ี ๑๐ 
ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1

6/3.1/267) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน

เทพนิมิตร หมู่ท่ี 3 ต าบล
ส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ถึง บ้านเกาะ
ลอย หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลหนอง
กราด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

4,000,000 บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี
 3 ต าบลส านัก
ตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์  ถึง บ้าน
เกาะลอย หมู่ท่ี ๑๐ 
ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1

6/3.1/267) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 54)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน

ท านบเทวดา หมู่ท่ี 5 ต าบล
ส านักตะคร้อ เช่ือมบ้านเทพ
ประทานพร หมู่ท่ี 19 ต าบล
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 245 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,470 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านท านบเทวดา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลส านัก
ตะคร้อ เช่ือมบ้าน
เทพประทานพร 
หมู่ท่ี 19 ต าบล
หนองแวง อ าเภอ
เทพารักษ์

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/266) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน

ท านบเทวดา หมู่ท่ี 5 ต าบล
ส านักตะคร้อ เช่ือมบ้านเทพ
ประทานพร หมู่ท่ี 19 ต าบล
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 245 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,470 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านท านบเทวดา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลส านัก
ตะคร้อ เช่ือมบ้าน
เทพประทานพร 
หมู่ท่ี 19 ต าบล
หนองแวง อ าเภอ
เทพารักษ์

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/266) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 55)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ

เคปซีล บ้านส านักพิมาน หมู่
ท่ี 12 ต าบลกุดพิมาน เช่ือม
บ้านหนองแหน หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองกราด อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคป
ซีล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 745 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 5,215 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,000,000 บ้านส านักพิมาน 
หมู่ท่ี 12 ต าบลกุด
พิมาน เช่ือมบ้าน
หนองแหน หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/645) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ

เคปซีล บ้านส านักพิมาน หมู่
ท่ี 12 ต าบลกุดพิมาน เช่ือม
บ้านหนองแหน หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองกราด อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคป
ซีล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 745 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 5,215 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,000,000 บ้านส านักพิมาน 
หมู่ท่ี 12 ต าบลกุด
พิมาน เช่ือมบ้าน
หนองแหน หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/645) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 56)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape 

Seal บ้านฝายโบสถ์ หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านแปรง อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือม บ้านหนองบัวโคก หมู่ท่ี
 1 ต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape 
Seal  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 645 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 4,515 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,000,000 บ้านฝายโบสถ์ หมู่ท่ี
 2 ต าบลบ้านแปรง 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือม บ้านหนองบัว
โคก หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/688) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape 

Seal บ้านฝายโบสถ์ หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านแปรง อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือม บ้านหนองบัวโคก หมู่ท่ี
 1 ต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape 
Seal  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 645 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 4,515 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,000,000 บ้านฝายโบสถ์ หมู่ท่ี
 2 ต าบลบ้านแปรง 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือม บ้านหนองบัว
โคก หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/688) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 56)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) สายบ้านดอน
เปล้า - บ้านม่วง จากหมู่ท่ี 6
 บ้านดอนเปล้า ถึง บ้านม่วง 
ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้าน
เหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านดอนเปล้า - 
บ้านม่วง จากหมู่ท่ี 
6 บ้านดอนเปล้า ถึง
 บ้านม่วง ต าบลช่อ
ระกา อ าเภอบ้าน
เหล่ือม

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/285) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) สายบ้านดอน
เปล้า - บ้านม่วง จากหมู่ท่ี 6
 บ้านดอนเปล้า ถึง บ้านม่วง 
ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้าน
เหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านดอนเปล้า - 
บ้านม่วง จากหมู่ท่ี 
6 บ้านดอนเปล้า ถึง
 บ้านม่วง ต าบลช่อ
ระกา อ าเภอบ้าน
เหล่ือม

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/285) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 57)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05201 )
บ้านเหล่ือม-บ้านกุดเวียน 
อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านเหล่ือม -
บ้านกุดเวียน 
อ าเภอบ้านเหล่ือม

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/40) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05201 )
บ้านเหล่ือม-บ้านกุดเวียน 
อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านเหล่ือม -
บ้านกุดเวียน 
อ าเภอบ้านเหล่ือม

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/40) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 57)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลดงใหญ่ เช่ือม
บ้านไทรโยง หมู่ท่ี 14 ต าบล
กระชอน อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 181 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 สายบ้านโนนโชงโลง
 หมู่ท่ี 2 ต าบลดง
ใหญ่ เช่ือมบ้านไทร
โยง หมู่ท่ี 14 
ต าบลกระชอน 
อ าเภอพิมาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6

6/3.1/295) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านโนนโชงโลง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลดงใหญ่ เช่ือม
บ้านไทรโยง หมู่ท่ี 14 ต าบล
กระชอน อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 181 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 905 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 สายบ้านโนนโชงโลง
 หมู่ท่ี 2 ต าบลดง
ใหญ่ เช่ือมบ้านไทร
โยง หมู่ท่ี 14 
ต าบลกระชอน 
อ าเภอพิมาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6

6/3.1/295) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 57)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 ก่อสร้างถนน คสล. สายยาง

งาม บ้านศรีเจริญชัย หมู่ท่ี 
24 ต าบลโบลถ์ อ าเภอพิมาย
 - บ้านเขว้า หมู่ท่ี 8  ต าบล
ประสุข อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 152 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านศรีเจริญชัย หมู่
ท่ี 24 ต าบลโบลถ์ 
อ าเภอพิมาย - บ้าน
เขว้า หมู่ท่ี 8  
ต าบลประสุข 
อ าเภอชุมพวง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/307) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 ก่อสร้างถนน คสล. สายยาง

งาม บ้านศรีเจริญชัย หมู่ท่ี 
24 ต าบลโบลถ์ อ าเภอพิมาย
 - บ้านเขว้า หมู่ท่ี 8  ต าบล
ประสุข อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 152 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านศรีเจริญชัย หมู่
ท่ี 24 ต าบลโบลถ์ 
อ าเภอพิมาย - บ้าน
เขว้า หมู่ท่ี 8  
ต าบลประสุข 
อ าเภอชุมพวง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/307) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 58)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 ขุดคลองระบายน้ า โรงเรียน

เมืองยางศึกษา อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดคลองระบายน้ า ขนาดกว้าง
 0.50 เมตร ยาว 370 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา 

อ าเภอเมืองยาง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/178) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 ขุดคลองระบายน้ า โรงเรียน

เมืองยางศึกษา อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดคลองระบายน้ า ขนาดกว้าง
 0.50 เมตร ยาว 370 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา 

อ าเภอเมืองยาง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/178) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 60)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กด้านข้างหอประชุม 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านข้างหอประชุม 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 835 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/53) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กด้านข้างหอประชุม 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านข้างหอประชุม 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 835 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/53) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 60)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
46 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม 
อ าเภอพระทองค า  จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
7.5 เมตร ยาว 198 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,485 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

422,000 โรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม 

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/75) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
46 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม 
อ าเภอพระทองค า  จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
7.5 เมตร ยาว 198 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,485 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

422,000 โรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม 

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/75) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 61)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

291



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 325 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,950 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/161) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 325 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,950 ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/161) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 61)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร

แบบ Asphaltic Concrete 
สายทางจากส่ีแยกหนองปรือ
 หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิกลาง 
เช่ือมต าบลหนองบัวศาลา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 
Asphaltic Concrete ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว
 1,635 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 14,715 ตร.
ม.  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,000,000 ส่ีแยกหนองปรือ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิ
กลาง เช่ือมต าบล
หนองบัวศาลา 
อ าเภอเมือง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/276) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร

แบบ Asphaltic Concrete 
สายทางจากส่ีแยกหนองปรือ
 หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิกลาง 
เช่ือมต าบลหนองบัวศาลา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 
Asphaltic Concrete ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว
 1,635 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 14,715 ตร.
ม.  ตามแบบและรายละเอียด
ท่ี อบจ.นม.ก าหนด

4,000,000 ส่ีแยกหนองปรือ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิ
กลาง เช่ือมต าบล
หนองบัวศาลา 
อ าเภอเมือง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

6/3.1/276)
(แก้ไขเปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 16)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 62 , ปี 2564 แก้ไข คร้ังท่ี 6 หน้า 76)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน

โคกน้อยพัฒนา หมู่ท่ี 10 
ต าบลโนนเต็ง สายบ้านโคก
น้อยพัฒนา ไปบ้านบะ
ดาวเรือง หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองบัว อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 790 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 501 ลบ.ม. 
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านโคกน้อยพัฒนา
 หมู่ท่ี 10 ต าบลโนน
เต็ง สายบ้านโคก
น้อยพัฒนา ไป
บ้านบะดาวเรือง 
หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองบัว อ าเภอคง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

6/3.1/32) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน

โคกน้อยพัฒนา หมู่ท่ี 10 
ต าบลโนนเต็ง สายบ้านโคก
น้อยพัฒนา ไปบ้านบะ
ดาวเรือง หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองบัว อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 790 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 501 ลบ.ม. 
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านโคกน้อยพัฒนา
 หมู่ท่ี 10 ต าบลโนน
เต็ง สายบ้านโคก
น้อยพัฒนา ไป
บ้านบะดาวเรือง 
หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองบัว อ าเภอคง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

6/3.1/32) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 62)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ท่ี
 5 ต าบลตาจ่ัน ถึงเขต
เช่ือมต่อเทศบาลต าบลเทพา
ลัย อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 310 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้าง ๆ ละ 50 ซม.  ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

900,000  บ้านหนองบัวทุ่ง 
หมู่ท่ี 5 ต าบลตาจ่ัน
 ถึงเขตเช่ือมต่อ
เทศบาลต าบลเทพา
ลัย อ าเภอคง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

6/3.1/38) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ท่ี
 5 ต าบลตาจ่ัน ถึงเขต
เช่ือมต่อเทศบาลต าบลเทพา
ลัย อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้าง ๆ ละ 50 ซม.  ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

900,000  บ้านหนองบัวทุ่ง 
หมู่ท่ี 5 ต าบลตาจ่ัน
 ถึงเขตเช่ือมต่อ
เทศบาลต าบลเทพา
ลัย อ าเภอคง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

6/3.1/38) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 63)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 ซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโกรก
หิน หมู่ท่ี 8  ต าบลหันห้วย
ทราย เช่ือมบ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี
 4  ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 792 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 4,752 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,180,000 บ้านโกรกหิน หมู่ท่ี 
8  ต าบลหันห้วย
ทราย เช่ือมบ้านไร่
อ้อย หมู่ท่ี 4  
ต าบลกระทุ่มราย 
อ าเภอประทาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/256) 
(กันเงินปี 63 

ด ำเนินกำรปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 ซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโกรก
หิน หมู่ท่ี 8  ต าบลหันห้วย
ทราย เช่ือมบ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี
 4  ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 792 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 4,752 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

2,180,000 บ้านโกรกหิน หมู่ท่ี 
8  ต าบลหันห้วย
ทราย เช่ือมบ้านไร่
อ้อย หมู่ท่ี 4  
ต าบลกระทุ่มราย 
อ าเภอประทาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/256) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 63)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหิน

คลุก บ้านโนนเสว หมู่ท่ี 11 
ต าบลกระเบ้ืองใหญ่ เช่ือม
บ้านดอนเขว้า หมู่ท่ี 2 ต าบล
ชีวาน  อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 820 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,280 
ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านโนนเสว หมู่ท่ี 
11 ต าบลกระเบ้ือง
ใหญ่ เช่ือมบ้านดอน
เขว้า หมู่ท่ี 2 ต าบล
ชีวาน  อ าเภอพิมาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/791) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหิน

คลุก บ้านโนนเสว หมู่ท่ี 11 
ต าบลกระเบ้ืองใหญ่ เช่ือม
บ้านดอนเขว้า หมู่ท่ี 2 ต าบล
ชีวาน  อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 820 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,280 
ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านโนนเสว หมู่ท่ี 
11 ต าบลกระเบ้ือง
ใหญ่ เช่ือมบ้านดอน
เขว้า หมู่ท่ี 2 ต าบล
ชีวาน  อ าเภอพิมาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(ทบทวน

6/3.1/791) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 63)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Conere) บ้านหนองโบสถ์
พัฒนา หมู่ท่ี 20 ต าบลโคก
กระชาย เช่ือมบ้านหินลับ 
หมูท่ี 12 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

396,000 บ้านหนองโบสถ์
พัฒนา หมู่ท่ี 20 
ต าบลโคกกระชาย 
เช่ือมบ้านหินลับ 
หมูท่ี 12 ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/122) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Conere) บ้านหนองโบสถ์
พัฒนา หมู่ท่ี 20 ต าบลโคก
กระชาย เช่ือมบ้านหินลับ 
หมูท่ี 12 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

396,000 บ้านหนองโบสถ์
พัฒนา หมู่ท่ี 20 
ต าบลโคกกระชาย 
เช่ือมบ้านหินลับ 
หมูท่ี 12 ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/122) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 64)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
56 ก่อสร้างอาคารอ านวยการ ค่าก่อสร้างอาคารอ านวยการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
56 ก่อสร้างอาคารอ านวยการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ค่าก่อสร้างอาคารอ านวยการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 64)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
57 ก่อสร้างอาคารส านักงาน

ช่ัวคราว 1
ค่าก่อสร้างอาคารอาคาร
ส านักงานช่ัวคราว 1 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

1,152,000      จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
57 ก่อสร้างอาคารส านักงาน

ช่ัวคราว 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างอาคารอาคาร
ส านักงานช่ัวคราว 1 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

1,152,000      จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 64)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
58 ก่อสร้างอาคารส านักงาน

ช่ัวคราว 2
ค่าก่อสร้างอาคารอาคาร
ส านักงานช่ัวคราว 2 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
14.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 112 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

896,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
58 ก่อสร้างอาคารส านักงาน

ช่ัวคราว 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างอาคารอาคาร
ส านักงานช่ัวคราว 2 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
14.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 112 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

896,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
59 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร

ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี
- งานปรับปรุงส านักงานช้ัน 1
 (ส่วนปรับปรุงห้องปลัด) พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร
- งานปรับปรุงส านักงานช้ัน 2
 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร
- งานปรับปรุงหลังคาอาคาร
ส านักงาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร
- งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
 ภายในส านักงานช้ัน 1 (ส่วน
ต่อเติม) และส านักงานช้ัน 2
- งานทาสี ภายนอกและ
ภายในอาคารส านักงาน ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

8,625,800      จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
59 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร

ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี
- งานปรับปรุงส านักงานช้ัน 1
 (ส่วนปรับปรุงห้องปลัด) พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร
- งานปรับปรุงส านักงานช้ัน 2
 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร
- งานปรับปรุงหลังคาอาคาร
ส านักงาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร
- งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในส านักงานช้ัน 1 (ส่วน
ต่อเติม) และส านักงานช้ัน 2
- งานทาสี ภายนอกและ
ภายในอาคารส านักงาน ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

8,625,800      จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
60 ก่อสร้างอาคารจอดรถ ส านัก

การช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
162 เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 1,134 ตาราง
เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,100,000      จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
60 ก่อสร้างอาคารจอดรถ 

ส านักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ต าบลมะเริง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
162 เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 1,134 ตาราง
เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,100,000      จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 66)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
61 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 

ส านักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว
 30.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

498,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
61 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 

ส านักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ต าบลมะเริง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว
 30.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

498,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 66)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
62 ปรับปรุงอาคารห้อง

ปฏิบัติงาน (กลุ่มงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า)

ค่าปรับปรุงอาคารห้อง
ปฏิบัติงาน (กลุ่มงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า) ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 10.50 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 84 ตารางเมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

500,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
62 ปรับปรุงอาคารห้อง

ปฏิบัติงาน (กลุ่มงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า) ส านักการ
ช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาต าบลมะ
เริง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าปรับปรุงอาคารห้อง
ปฏิบัติงาน (กลุ่มงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า) ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 10.50 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 84 ตารางเมตร  ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด

500,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 66)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
63 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว

ส านักงานและตาข่ายก้ัน
สนามฟุตบอล

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว
ส านักงานและตาข่ายก้ัน
สนามฟุตบอล จ านวน 2 งาน 
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

499,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
63 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว

ส านักงานและตาข่ายก้ัน
สนามฟุตบอล ส านักการช่าง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ต าบลมะเริง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว
ส านักงานและตาข่ายก้ัน
สนามฟุตบอล จ านวน 2 งาน 
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด

499,000         จังหวัดนครราชสีมา ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 ) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 66)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
64 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม ก าหนด)

612,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/61) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
64 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม ก าหนด)

612,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/61) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 67)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
65 ปรับปรุงห้องประชุม (ใต้ถุน

อาคาร 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ปรับปรุงห้องประชุม (ใต้ถุน
อาคาร 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา(ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

557,100 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/64) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
65 ปรับปรุงห้องประชุม (ใต้ถุน

อาคาร 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ปรับปรุงห้องประชุม (ใต้ถุน
อาคาร 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นครราชสีมา(ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

557,100 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/64) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 67)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
66 ก่อสร้างลู่ว่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

ก่อสร้างลู่ว่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร
 ยาว 260 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 520 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

83,900 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/66) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
66 ก่อสร้างลู่ว่ิงคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

ก่อสร้างลู่ว่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร
 ยาว 260 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 520 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

83,900 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/66) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 67)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
67 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ยาว
 60 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

755,900 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/67) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
67 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ยาว
 60 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

755,900 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/67) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 67)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
68 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง 
ขนาดห้องละ 8x12 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม ก าหนด)

4,000,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/68) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
68 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง 
ขนาดห้องละ 8x12 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม ก าหนด)

4,000,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/68) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 68)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
69 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา ขนาดพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 78.47 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด)

822,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/69) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
69 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา ขนาดพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 78.47 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด)

822,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

 นครราชสีมา
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/69) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 68)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
70 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย - หญิง  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด)

822,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/188) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
70 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
นักเรียนชาย - หญิง  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.ก าหนด)

822,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม 

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/188) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 68)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
71 ปรับปรุงอาคารเรียน 424ล 

โรงเรียนหินดาดวิทยา 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังหน้าต่างกระจก
อลูมิเนียมอาคาร 424ล 
ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
408.00 ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

915,000 โรงเรียนหินดาด
วิทยา 

อ าเภอห้วยแถลง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/278) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
71 ปรับปรุงอาคารเรียน 424ล 

โรงเรียนหินดาดวิทยา 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ติดต้ังหน้าต่างกระจก
อลูมิเนียมอาคาร 424ล 
ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
408.00 ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

915,000 โรงเรียนหินดาด
วิทยา 

อ าเภอห้วยแถลง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/278) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 68)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
72 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม อ าเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างห้องน้ านักเรียนขนาด
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 78.47 
ตารางเมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

822,000 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม 

อ าเภอจักราช

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/42) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
72 ก่อสร้างอาคารห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม อ าเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างห้องน้ านักเรียนขนาด
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 78.47 
ตารางเมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

822,000 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม 

อ าเภอจักราช

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/42) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 69)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
73 ก่อสร้างถนน Asphaltic 

Concrete บ้านหนองผักบุ้ง 
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองน้ าใส 
เช่ือมบ้านบุคา หมู่ท่ี 3 
ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ค่าก่อสร้างถนน Asphaltic 
Concrete ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 415 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,490 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 บ้านหนองผักบุ้ง 
หมู่ท่ี 11 ต าบล
หนองน้ าใส เช่ือม
บ้านบุคา หมู่ท่ี 3 
ต าบลดอนเมือง 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 

6/3.1/847) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
73 ก่อสร้างถนน Asphaltic 

Concrete บ้านหนองผักบุ้ง 
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองน้ าใส 
เช่ือมบ้านบุคา หมู่ท่ี 3 
ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ค่าก่อสร้างถนน Asphaltic 
Concrete ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 415 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,490 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 บ้านหนองผักบุ้ง 
หมู่ท่ี 11 ต าบล
หนองน้ าใส เช่ือม
บ้านบุคา หมู่ท่ี 3 
ต าบลดอนเมือง 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 

6/3.1/847) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 69)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
82 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01219 สามแยก 
ทล.2-บ.ยองแยง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ 
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 สามแยก ทล.2 -
บ.ยองแยง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/15) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 78)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

318



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
82 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01219 สามแยก 
ทล.2-บ.ยองแยง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ 
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 สามแยก ทล.2-
บ.ยองแยง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/15) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
86 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02306 บ.ซับระวิง-
บ.บ่อลิง อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ 
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ซับระวิง-บ.บ่อลิง
อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/24) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 82)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
86 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02306 บ.ซับระวิง-
บ.บ่อลิง อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ 
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ซับระวิง-บ.บ่อลิง
อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/24) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
161 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16204 บ.หินดาด-
บ.หนองป๊ีด อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000  บ.หินดาด-บ.หนอง
ป๊ีด อ.ห้วยแถลง 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/113) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 157)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
161 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16204 บ.หินดาด-
บ.หนองป๊ีด อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000  บ.หินดาด-บ.หนอง
ป๊ีด อ.ห้วยแถลง 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/113) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
167 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 01208 บ.ตะคอง
เก่า - บ.หนองกระทุ่ม อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ตะคองเก่า - 
บ.หนองกระทุ่ม 
อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/6) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 163)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
167 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 01208 บ.ตะคอง
เก่า - บ.หนองกระทุ่ม อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ตะคองเก่า - 
บ.หนองกระทุ่ม 
อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/6) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
172 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 09304  บ.มะค่า - 
บ.โตนด อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.มะค่า - บ.โตนด 
อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/59) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 168)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
172 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 09304  บ.มะค่า - 
บ.โตนด อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.มะค่า - บ.โตนด 
อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/59) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
173 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 01222  บ.โกรก - 
ถนนมิตรภาพ  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.โกรก - ถนน
มิตรภาพ  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/17) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 169)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
173 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 01222  บ.โกรก - 
ถนนมิตรภาพ  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.โกรก - ถนน
มิตรภาพ  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/17) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
174 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 01223 บ.เสาหงษ์ -
 บ.นากลาง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.เสาหงษ์ - บ.นา
กลาง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/18) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 170)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
174 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 01223 บ.เสาหงษ์ -
 บ.นากลาง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.เสาหงษ์ - บ.นา
กลาง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/18) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
175 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 02102 บ.เทพ
นิมิตร - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี 
 จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.เทพนิมิตร -
บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/20) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 171)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
175 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 02102 บ.เทพ
นิมิตร - บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี 
 จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.เทพนิมิตร -
บ.ประดู่งาม อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/20) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
176 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 02307 บ.แชะ - 
บ.โนนกลาง อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.แชะ-บ.โนนกลาง
อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/25) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 172)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
176 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 02307 บ.แชะ - 
บ.โนนกลาง อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.แชะ-บ.โนนกลาง
อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/25) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
177 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 04203 บ.ตะโก - 
บ.โคกตะพาบ อ.คง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ตะโก - บ.โคก
ตะพาบ อ.คง  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/29) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 173)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
177 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 04203 บ.ตะโก - 
บ.โคกตะพาบ อ.คง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ตะโก - บ.โคก
ตะพาบ อ.คง  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/29) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
179 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 05201 บ.เหล่ือม -
 บ.กุดเวียน อ.บ้านเหล่ือม 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.เหล่ือม - บ.กุด
เวียน อ.บ้านเหล่ือม
 จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/36) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 175)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
179 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 05201 บ.เหล่ือม -
 บ.กุดเวียน อ.บ้านเหล่ือม 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.เหล่ือม - บ.กุด
เวียน อ.บ้านเหล่ือม
 จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/36) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
180 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 05302 บ.หนอง
ม่วงช่างพิมพ์ - บ.หนองพลวง
  อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 หนองพลวง 
อ.บ้านเหล่ือม 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/37) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 176)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
180 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 05302 บ.หนอง
ม่วงช่างพิมพ์ - บ.หนองพลวง
  อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 หนองพลวง 
อ.บ้านเหล่ือม 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/37) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
181 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 07305  บ.ด่าน
เกวียน - บ.กุดจอกใหญ่ 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ด่านเกวียน -
บ.กุดจอกใหญ่ 
อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/45) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 177)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
181 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 07305  บ.ด่าน
เกวียน - บ.กุดจอกใหญ่ 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ด่านเกวียน -
บ.กุดจอกใหญ่ 
อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/45) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
183 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 07208  บ.ปอพราน
 - บ.หัวสะพาน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ปอพราน - บ.หัว
สะพาน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/47) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 179)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
183 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 07208  บ.ปอพราน
 - บ.หัวสะพาน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ปอพราน - บ.หัว
สะพาน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/47) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
184 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 07301 บ.โคกวังวน
 - บ.ข้ีตุ่น  อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.โคกวังวน - 
บ.ข้ีตุ่น  อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/42) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 180)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
184 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 07301 บ.โคกวังวน
 - บ.ข้ีตุ่น  อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.โคกวังวน - 
บ.ข้ีตุ่น  อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/42) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
187 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 10309  บ.ดงพลอง
 - เทศบาลมะค่า  อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ดงพลอง - 
เทศบาลมะค่า  
อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/69) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 183)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
187 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 10309  บ.ดงพลอง
 - เทศบาลมะค่า  อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ดงพลอง - 
เทศบาลมะค่า  
อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/69) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
188 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - บ.ห้วย 
อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บ.ห้วย
อ.ขามสะแกแสง  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/72) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 184)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
188 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - บ.ห้วย 
อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บ.ห้วย
อ.ขามสะแกแสง  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/72) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
191 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 22201  บ.ไทย
เจริญ - โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก อ.หนอง
บุญมาก จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ไทยเจริญ - 
โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/158) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 187)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
191 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 22201  บ.ไทย
เจริญ - โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก อ.หนอง
บุญมาก จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ไทยเจริญ - 
โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/158) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
192 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 22302  บ.ซับ
ตะคร้อ - บ.หัวท านบ  
อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ซับตะคร้อ - 
บ.หัวท านบ  
อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/159) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 188)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
192 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 22302  บ.ซับ
ตะคร้อ - บ.หัวท านบ  
อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ซับตะคร้อ - 
บ.หัวท านบ  
อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/159) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
193 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 22204  บ.ใหม่อุดม
 - บ.พระ อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ใหม่อุดม - บ.พระ
อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/161) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 189)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
193 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 22204  บ.ใหม่อุดม
 - บ.พระ อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.ใหม่อุดม - บ.พระ
อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/161) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
198 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 14307  บ.โคกสระ
น้อย - บ.เก่าสะแกราช
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.โคกสระน้อย - 
บ.เก่าสะแกราช 
อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/94) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 194)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
198 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 14307  บ.โคกสระ
น้อย - บ.เก่าสะแกราช
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.โคกสระน้อย - 
บ.เก่าสะแกราช 
อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/94) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
199 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 14308  บ.นกออก
 - บ.หนองหญ้าปล้อง
อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.นกออก - 
บ.หนองหญ้าปล้อง 
อ.ปักธงชัย  
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/95) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 195)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
199 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 14308  บ.นกออก
 - บ.หนองหญ้าปล้อง
อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.นกออก - 
บ.หนองหญ้าปล้อง 
อ.ปักธงชัย  
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/95) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
201 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 15204  บ.หนอง
ปรือ - บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.หนองปรือ - บ.ดง
ใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/103) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 197)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
201 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 15204  บ.หนอง
ปรือ - บ.ดงใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.หนองปรือ - บ.ดง
ใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/103) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
202 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.15205 สายเมนท่ี 5
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม. 
15205  สายเมนท่ี
 5  อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/104) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 198)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
202 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.15205 สายเมนท่ี 5
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม. 
15205  สายเมนท่ี
 5  อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/104) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
205 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 18307  บ.บุใหญ่ -
 บ.นาตะโครก อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.บุใหญ่ - บ.นาตะ
โครก อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/132) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 201)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
205 เพ่ิมแสงสว่างโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม. 18307  บ.บุใหญ่ -
 บ.นาตะโครก อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟส่องถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light 
Solar Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60W 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 วัตต์
 1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีสวิตซ์ ปิด-เปิด ปรับก้ม
หรือเงยได้ สามารถตรวจรับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดความสว่าง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเน่ือง ไม่ต่ ากว่า 50,000
 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 6 เมตรพร้อมตอม่อ
3. ค่าแรงติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

495,000 บ.บุใหญ่ - บ.นาตะ
โครก อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 20 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7

6/3.1/132) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
207 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย

เช่ือมต าบลโนนเมืองพัฒนา 
และต าบลมาบกราด บ้าน
หนองแดง หมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองไทร อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 535 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 419 ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
ทับแน่น ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต าบลโนนเมือง
พัฒนา และต าบล
มาบกราด บ้าน

หนองแดง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/102) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
207 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย

เช่ือมต าบลโนนเมืองพัฒนา 
และต าบลมาบกราด บ้าน
หนองแดง หมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองไทร อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 535 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 419 ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
ทับแน่น ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 ต าบลโนนเมือง
พัฒนา และต าบล
มาบกราด บ้าน

หนองแดง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/102) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 202)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรก
สมอ 4 รหัสสายทาง นม.ถ.
61-008 บ้านโกรกสมอ หมู่
ท่ี 4 ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 156 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 780 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

500,000 ถนนเทศบาลสาย
โกรกสมอ 4 บ้าน
โกรกสมอ หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/114) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรก
สมอ 4 รหัสสายทาง นม.ถ.
61-008 บ้านโกรกสมอ หมู่
ท่ี 4 ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 156 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 780 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

500,000 ถนนเทศบาลสาย
โกรกสมอ 4 บ้าน
โกรกสมอ หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองกราด 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/114) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 203)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านแปรง หมู่ท่ี 11 
ต าบลบ้านแปรง เช่ือม บ้าน
หัวนา ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 194 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 116.4 ลบ.ม. 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
776 ตร.ม. ลงลูกรังข้างละ 
0.30 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านแปรง หมู่ท่ี 11
 ต าบลบ้านแปรง 
เช่ือม บ้านหัวนา 
ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/105) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านแปรง หมู่ท่ี 11 
ต าบลบ้านแปรง เช่ือม บ้าน
หัวนา ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 194 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 116.4 ลบ.ม. 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
776 ตร.ม. ลงลูกรังข้างละ 
0.30 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านแปรง หมู่ท่ี 11
 ต าบลบ้านแปรง 
เช่ือม บ้านหัวนา 
ต าบลหนองไทร 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
6/3.1/105) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 203)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
210 ก่อสร้างถนน (สายแยกถนน

ด่านขุนทด/สีค้ิวบ้านหิน
หล่อง) ต าบลตะเคียน เช่ือม
บ้านหินดาด หมู่ท่ี 1 ต าบล
หินดาด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 705 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
 4230 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,000,000 ต าบลตะเคียน 
เช่ือมบ้านหินดาด 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหิน

ดาด อ าเภอด่านขุน
ทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6

6/3.1/684) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
210 ก่อสร้างถนน (สายแยกถนน

ด่านขุนทด/สีค้ิวบ้านหิน
หล่อง) ต าบลตะเคียน เช่ือม
บ้านหินดาด หมู่ท่ี 1 ต าบล
หินดาด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 705 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า
 4230 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

2,000,000 ต าบลตะเคียน 
เช่ือมบ้านหินดาด 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหิน

ดาด อ าเภอด่านขุน
ทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6

6/3.1/684) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 203)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
211 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย

บ้านหินดาด-ค่ายทะยิง 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา (บ้านโกรกลึก 
ต าบลตะเคียน กม 2171 
แยกทางหลวงหมายเลข 
201-บ้านโคกกระพ้ีทอง 
ต าบลหินดาด)

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 790 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 6320   ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

3,000,000 บ้านหินดาด-ค่ายทะ
ยิง อ าเภอด่านขุน
ทด-บ้านโคกกระพ้ี
ทอง ต าบลหินดาด)

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

6/3.1/83) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
211 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย

บ้านหินดาด-ค่ายทะยิง 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา (บ้านโกรกลึก 
ต าบลตะเคียน กม 2171 
แยกทางหลวงหมายเลข 
201-บ้านโคกกระพ้ีทอง 
ต าบลหินดาด)

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 790 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 6320   ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด

3,000,000 บ้านหินดาด-ค่ายทะ
ยิง อ าเภอด่านขุน
ทด-บ้านโคกกระพ้ี
ทอง ต าบลหินดาด)

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

6/3.1/83) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 204)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
212 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน

มาบกราด หมู่ท่ี 4 ต าบลพัน
ชนะ เช่ือมบ้านมะเริง หมู่ท่ี 3
 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1320
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
837 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย
บดอัดแน่น  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 บ้านมาบกราด หมู่ท่ี
 4 ต าบลพันชนะ 

เช่ือมบ้านมะเริง หมู่
ท่ี 3 ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(ทบทวน

6/3.1/620) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
212 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน

มาบกราด หมู่ท่ี 4 ต าบลพัน
ชนะ เช่ือมบ้านมะเริง หมู่ท่ี 3
 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1320
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
837 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย
บดอัดแน่น  ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

1,000,000 บ้านมาบกราด หมู่ท่ี
 4 ต าบลพันชนะ 

เช่ือมบ้านมะเริง หมู่
ท่ี 3 ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(ทบทวน

6/3.1/620) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 204)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
213 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านง้ิวพัฒนา หมู่ท่ี 
10 ต าบลท่าหลวง เช่ือม
บ้านพุทรา  ต าบลรังกาใหญ่ 
 อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,057 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,342 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,500,000  บ้านง้ิวพัฒนา หมู่ท่ี
 10 ต าบลท่าหลวง 
เช่ือมบ้านพุทรา  
ต าบลรังกาใหญ่  

อ าเภอพิมาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6

6/3.1/807) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
213 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านง้ิวพัฒนา หมู่ท่ี 
10 ต าบลท่าหลวง เช่ือม
บ้านพุทรา  ต าบลรังกาใหญ่ 
 อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,057 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,342 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

3,500,000  บ้านง้ิวพัฒนา หมู่ท่ี
 10 ต าบลท่าหลวง 
เช่ือมบ้านพุทรา  
ต าบลรังกาใหญ่  

อ าเภอพิมาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6

6/3.1/807) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 204)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
214 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

ตะบอง หมู่ท่ี 1 ต าบลโบสถ์ -
 บ้านจารย์ต ารา หมู่ท่ี 5 
ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 187 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านตะบอง หมู่ท่ี 1
 ต าบลโบสถ์ - บ้าน
จารย์ต ารา หมู่ท่ี 5 

ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/290) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
214 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

ตะบอง หมู่ท่ี 1 ต าบลโบสถ์ -
 บ้านจารย์ต ารา หมู่ท่ี 5 
ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 187 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านตะบอง หมู่ท่ี 1
 ต าบลโบสถ์ - บ้าน
จารย์ต ารา หมู่ท่ี 5 

ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/290) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 205)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านโนนกระเพรา 
หมู่ท่ี 15 ต าบลดงใหญ่ 
เช่ือมถึง บ้านแท่น หมู่ท่ี 9 
ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 157 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 942 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านโนนกระเพรา 
หมู่ท่ี 15 ต าบลดง
ใหญ่ เช่ือมถึง บ้าน
แท่น หมู่ท่ี 9 ต าบล
ประสุข อ าเภอชุม

พวง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/296) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านโนนกระเพรา 
หมู่ท่ี 15 ต าบลดงใหญ่ 
เช่ือมถึง บ้านแท่น หมู่ท่ี 9 
ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 157 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 942 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านโนนกระเพรา 
หมู่ท่ี 15 ต าบลดง
ใหญ่ เช่ือมถึง บ้าน
แท่น หมู่ท่ี 9 ต าบล
ประสุข อ าเภอชุม

พวง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/296) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 205)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
216 ก่อสร้างถนน คสล. สายสระ

หนองจิก (เลียบเหมือง) หมู่ท่ี
 2 บ้านสัมฤทธ์ิ ต าบลสัมฤทธ์ิ
 อ าเภอพิมาย เช่ือม บ้านส้ม 
หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนชมพู 
อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 242 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านสัมฤทธ์ิ หมู่ท่ี 2
 ต าบลสัมฤทธ์ิ 

อ าเภอพิมาย เช่ือม 
บ้านส้ม หมู่ท่ี 2 
ต าบลดอนชมพู 
อ าเภอโนนสูง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/298) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
216 ก่อสร้างถนน คสล. สายสระ

หนองจิก (เลียบเหมือง) หมู่ท่ี
 2 บ้านสัมฤทธ์ิ ต าบลสัมฤทธ์ิ
 อ าเภอพิมาย เช่ือม บ้านส้ม 
หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนชมพู 
อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 242 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านสัมฤทธ์ิ หมู่ท่ี 2
 ต าบลสัมฤทธ์ิ 

อ าเภอพิมาย เช่ือม 
บ้านส้ม หมู่ท่ี 2 
ต าบลดอนชมพู 
อ าเภอโนนสูง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/298) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 205)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
217 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

หนองจิก หมู่ท่ี 6 ต าบลโบสถ์
 อ าเภอพิมาย - บ้านวัดจันทร์
 หมู่ท่ี 4 ต าบลประสุข 
อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 183 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. ไหล่
ทางหินคลุก ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านหนองจิก หมู่ท่ี 
6 ต าบลโบสถ์ 

อ าเภอพิมาย - บ้าน
วัดจันทร์ หมู่ท่ี 4 

ต าบลประสุข 
อ าเภอชุมพวง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/304) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
217 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

หนองจิก หมู่ท่ี 6 ต าบลโบสถ์
 อ าเภอพิมาย - บ้านวัดจันทร์
 หมู่ท่ี 4 ต าบลประสุข 
อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 183 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. ไหล่
ทางหินคลุก ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านหนองจิก หมู่ท่ี 
6 ต าบลโบสถ์ 

อ าเภอพิมาย - บ้าน
วัดจันทร์ หมู่ท่ี 4 

ต าบลประสุข 
อ าเภอชุมพวง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/304) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 206)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านซาด หมู่ท่ี 6 
ต าบลชีวาน - บ้านโนนเสว 
หมู่ท่ี 11 ต าบลกระเบ้ืองใหญ่
 อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 242 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 968 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านซาด หมู่ท่ี 6 
ต าบลชีวาน - บ้าน
โนนเสว หมู่ท่ี 11 
ต าบลกระเบ้ืองใหญ่

 อ าเภอพิมาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/297) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านซาด หมู่ท่ี 6 
ต าบลชีวาน - บ้านโนนเสว 
หมู่ท่ี 11 ต าบลกระเบ้ืองใหญ่
 อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 242 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 968 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านซาด หมู่ท่ี 6 
ต าบลชีวาน - บ้าน
โนนเสว หมู่ท่ี 11 
ต าบลกระเบ้ืองใหญ่

 อ าเภอพิมาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
6/3.1/297) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 206)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
219 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

หนองบอน หมู่ท่ี 17 (วัดป่า
ภูมิรักษ์ ต าบลโบสถ์ - บ้าน
หนองคูประชาสรรค์ หมู่ท่ี 
17 ต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 242 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านหนองบอน หมู่
ท่ี 17 ต าบลโบสถ์ -
 บ้านหนองคูประชา

สรรค์ หมู่ท่ี 17 
ต าบลรังกาใหญ่ 

อ าเภอพิมาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

6/3.1/305) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
219 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

หนองบอน หมู่ท่ี 17 (วัดป่า
ภูมิรักษ์ ต าบลโบสถ์ - บ้าน
หนองคูประชาสรรค์ หมู่ท่ี 
17 ต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 242 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด

500,000 บ้านหนองบอน หมู่
ท่ี 17 ต าบลโบสถ์ -
 บ้านหนองคูประชา

สรรค์ หมู่ท่ี 17 
ต าบลรังกาใหญ่ 

อ าเภอพิมาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

6/3.1/305) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 206)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
220 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า

อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า
อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี จ านวน 24 
รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

72,900 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/20) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
220 ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า

อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า
อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี จ านวน 24 
รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

72,900 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/20) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 207)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
221 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา

และกันสาดโรงอาหาร โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา
และกันสาดโรงอาหาร โรง
เรียนครบุรี จ านวน 13 
รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

127,000 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/21) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
221 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา

และกันสาดโรงอาหาร โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา
และกันสาดโรงอาหาร โรง
เรียนครบุรี จ านวน 13 
รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

127,000 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/21) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 207)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
222 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

นักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน
 6 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน 
6 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี จ านวน
 13 รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/22) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
222 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

นักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน
 6 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน 
6 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี จ านวน
 13 รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/22) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 207)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
223 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

นักเรียนชาย แบบมาตรฐาน 
6 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียนชาย แบบมาตรฐาน 6
 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี จ านวน 
13 รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/23) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
223 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

นักเรียนชาย แบบมาตรฐาน 
6 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียนชาย แบบมาตรฐาน 6
 ท่ีน่ัง โรงเรียนครบุรี จ านวน 
13 รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนครบุรี
อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/23) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 207)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
226 เดินระบบประปา โรงเรียน

บ้านใหญ่พิทยาคม
เดินระบบประปา โรงเรียน
บ้านใหญ่พิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

40,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/111) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
226 เดินระบบประปา โรงเรียน

บ้านใหญ่พิทยาคม
เดินระบบประปา โรงเรียน
บ้านใหญ่พิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

40,000 โรงเรียนบ้านใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/111) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 208)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
228 ปรับปรุงอาคารนักกีฬา 

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
ปรับปรุงอาคารนักกีฬา 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

200,000 โรงเรียนบ้านใหม่
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/112) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
228 ปรับปรุงอาคารนักกีฬา 

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
ปรับปรุงอาคารนักกีฬา 
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

200,000 โรงเรียนบ้านใหม่
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/112) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 209)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
230 ติดต้ังโครงตาข่ายลวดเหล็ก

กันนก อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

ติดต้ังโครงตาข่ายลวดเหล็ก
กันนก อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 68 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 272  ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/172) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
230 ติดต้ังโครงตาข่ายลวดเหล็ก

กันนก อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

ติดต้ังโครงตาข่ายลวดเหล็ก
กันนก อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 68 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 272  ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/172) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 210)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
231 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาส

เก็บบอล โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาส
เก็ตบอล โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม
1.พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 36
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร 
2.เปล่ียนโครงเหล็กตาข่ายก้ัน
สนาม ขนาดยาว 20 เมตร สูง
 4.5 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการเปล่ียนโครงเหล็ก
ตาข่ายก้ันสนามไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

494,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/173) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 210)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
231 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาส

เก็ตบอล โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาส
เก็ตบอล โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม
1.พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 36
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร 
2.เปล่ียนโครงเหล็กตาข่ายก้ัน
สนาม ขนาดยาว 20 เมตร สูง
 4.5 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการเปล่ียนโครงเหล็ก
ตาข่ายก้ันสนามไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

494,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/173) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขช่ือโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
233 ซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยางภายในโรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา

ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายใน โรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา(ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

40,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/279) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
233 ซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลาดยางภายในโรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา

ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายใน โรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา(ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

40,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/279) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 211)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

390



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
234 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (ทาสี) อาคารเรียน
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา

ปรับปรุงอาคาเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี) ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบุรี

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/280) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
234 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (ทาสี) อาคารเรียน
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยา

ปรับปรุงอาคาเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี) ขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบุรี

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/280) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 211)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 ห้องน้ าและบ้านพักครู 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 ห้องน้ าและบ้านพักครู 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

142,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/257) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 ห้องน้ าและบ้านพักครู 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 ห้องน้ าและบ้านพักครู 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

142,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/257) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 212)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
237 ปรับปรุงบ้านพักครูและ

บ้านพักนักการภารโรง 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ปรับปรุงบ้านพักครูและ
บ้านพักนักการภารโรง 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม ก าหนด)

333,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/266) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
237 ปรับปรุงบ้านพักครูและ

บ้านพักนักการภารโรง 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ปรับปรุงบ้านพักครูและ
บ้านพักนักการภารโรง 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม ก าหนด)

333,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/266) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 212)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
238 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน

ด้านหน้าโรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน
ด้านหน้า โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

122,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/267) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
238 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน

ด้านหน้าโรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน
ด้านหน้า โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
ก าหนด)

122,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/267) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 212)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
244 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว 
956 ตร.ม. โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

132,000 โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

อ าเภอชุมพวง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/59) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
244 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว 
956 ตร.ม. โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

132,000 โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

อ าเภอชุมพวง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/59) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 215)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
252 ปรับปรุงห้องน้ าครู โรงเรียน

มะค่าวิทยา
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ า
อาคารเรียน และห้องน้ า
หอประชุม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

200,000 โรงเรียนมะค่าวิทยา
อ าเภอโนนสูง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/147) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
252 ปรับปรุงห้องน้ าครู โรงเรียน

มะค่าวิทยา
ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ า
อาคารเรียน และห้องน้ า
หอประชุม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

200,000 โรงเรียนมะค่าวิทยา
อ าเภอโนนสูง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/147) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 217)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
254 ทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 

1) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
ทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 
1) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนด่านเกวียน
วิทยา

อ าเภอโชคชัย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/55) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
254 ทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 

1) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
ทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 
1) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนด่านเกวียน
วิทยา

อ าเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/55) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 218)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
255 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ

 คสล 216  (อาคาร 2 ) 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ
 คสล 216 (อาคาร 2) 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

90,000 โรงเรียนด่านเกวียน
วิทยา

อ าเภอโชคชัย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/56) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
255 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ

 คสล 216  (อาคาร 2 ) 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ
 คสล 216 (อาคาร 2) 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

90,000 โรงเรียนด่านเกวียน
วิทยา

อ าเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/56) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 218)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
256 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 

อาคารเรียน 2 โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 
อาคารเรียน 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

110,000 โรงเรียนด่านเกวียน
วิทยา

อ าเภอโชคชัย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/57) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
256 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 

อาคารเรียน 2 โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 
อาคารเรียน 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

110,000 โรงเรียนด่านเกวียน
วิทยา

อ าเภอโชคชัย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/57) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 218)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
258 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู

และห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู
และห้องน้ านักเรียน โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

54,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/129) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
258 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู

และห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู
และห้องน้ านักเรียน โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

54,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/129) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 219)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
259 ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียน

ปราสาทวิทยาคม
ปรับปรุงลานกีฬา  โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

360,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/130) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
259 ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียน

ปราสาทวิทยาคม
ปรับปรุงลานกีฬา  โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

360,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/130) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 219)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
260 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
ทาสีร้ัวโรงเรียน ขนาดความ
ยาวไม่น้อยกว่า 890 เมตร สูง
 1.4 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,090 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

290,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/127) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
260 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
ทาสีร้ัวโรงเรียน ขนาดความ
ยาวไม่น้อยกว่า 890 เมตร สูง
 1.4 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,090 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

290,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/127) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 219)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
262 ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา

ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา จ านวน 1 
แห่ง ขนาดกว้าง 22 เมตร 
ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนา

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/165) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
262 ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา

ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา จ านวน 1 
แห่ง ขนาดกว้าง 22 เมตร 
ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนา

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/165) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 220)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
263 ปรับปรุงห้องน้ าครูห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา

ปรับปรุงห้องน้ าครู และ
ห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง  
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา  
จ านวน 1 แห่ง  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนา

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/166) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
263 ปรับปรุงห้องน้ าครูห้องน้ า

นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
มัธยมประดู่วัฒนา

ปรับปรุงห้องน้ าครู และ
ห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง  
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา  
จ านวน 1 แห่ง  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนา

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/166) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 220)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
264 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า-

ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า-
ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
จ านวน 40 ห้อง (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

81,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/170) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
264 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า-

ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า-
ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
จ านวน 40 ห้อง (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

81,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธ
อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/170) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 220)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนช่ัวคราวก่ึงถาวร 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ช่ัวคราวก่ึงถาวร โรงเรียนวัง
โป่งพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/189) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
266 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนช่ัวคราวก่ึงถาวร 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ช่ัวคราวก่ึงถาวร โรงเรียนวัง
โป่งพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/189) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 221)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
267 ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัง
โป่งพิทยาคม

ปรับปรุงสนามฟุตซอล
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม ขนาดกว้าง 
22 เมตร ยาว 42 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/190) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
267 ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัง
โป่งพิทยาคม

ปรับปรุงสนามฟุตซอล
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม ขนาดกว้าง 
22 เมตร ยาว 42 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/190) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 221)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

407



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
268 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

133,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/191) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
268 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

133,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขุนทด

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/191) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 221)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
269 ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคาร

เรียน 216 ล. หลังคาทรง
ไทย โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคาร
เรียน 216 ล จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

296,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

อ าเภอโนนไทย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/93) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
269 ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคาร

เรียน 216 ล. หลังคาทรง
ไทย โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคาร
เรียน 216 ล จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

296,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2

อ าเภอโนนไทย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/93) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 221)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
274 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม

เหล็กโดม โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 แห่ง โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

365,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

อ าเภอโนนไทย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/90) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
274 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม

เหล็กโดม โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ์

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 แห่ง โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ์ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

365,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

อ าเภอโนนไทย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/90) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 223)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
275 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิง

 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ค่าปรับปรุงห้องน้ านักเรียน
หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

69,700 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

อ าเภอโนนไทย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/91) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
275 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิง

 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ค่าปรับปรุงห้องน้ านักเรียน
หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

69,700 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์

อ าเภอโนนไทย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/91) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 223)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
278 ปรับปรุงหลังคาทางเช่ือม

อาคาร โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม

ปรับปรุงหลังคาทางเช่ือม
อาคาร โรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

226,000 โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม

อ าเภอเทพารักษ์

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/85) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
278 ปรับปรุงหลังคาทางเช่ือม

อาคาร โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม

ปรับปรุงหลังคาทางเช่ือม
อาคาร โรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

226,000 โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม

อ าเภอเทพารักษ์

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/85) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 224)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
279 ปรับปรุงอาคารส านักงาน 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
จ านวน 1 หลัง  (ตามแบบ
และรายละเอียด ท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อ าเภอเทพารักษ์

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/152) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
279 ปรับปรุงอาคารส านักงาน 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
จ านวน 1 หลัง  (ตามแบบ
และรายละเอียด ท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อ าเภอเทพารักษ์

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/152) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 224)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

413



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
280 ปรับปรุงอาคารห้องน้ า

นักเรียน โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

ปรับปรุงอาคารห้องน้ า
นักเรียน จ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบและรายละเอียด ท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อ าเภอเทพารักษ์

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/153) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
280 ปรับปรุงอาคารห้องน้ า

นักเรียน โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

ปรับปรุงอาคารห้องน้ า
นักเรียน จ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบและรายละเอียด ท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อ าเภอเทพารักษ์

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/153) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 224)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

414



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
282 ซ่อมแซมอาคารเรียน 108 

ล. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
ซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล.
 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก าหนด)

300,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อ าเภอเทพารักษ์

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/158) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
282 ซ่อมแซมอาคารเรียน 108 

ล. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
ซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล.
 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก าหนด)

300,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อ าเภอเทพารักษ์

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/158) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 225)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
286 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร

หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัว
ใหญ่

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร
หอประชุม 59 ปี (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนบัวใหญ่
อ าเภอบัวใหญ่

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/104) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
286 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร

หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัว
ใหญ่

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร
หอประชุม 59 ปี (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนบัวใหญ่
อ าเภอบัวใหญ่

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/104) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 226)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบโรงเรียน
วัดประชานิมิตร (ทาสีอาคาร
เรียน 318ล/38 (พิเศษ)

ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน 318ล/38 
(พิเศษ) โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

377,000 โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

อ าเภอบัวใหญ่

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/209) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
289 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบโรงเรียน
วัดประชานิมิตร (ทาสีอาคาร
เรียน 318ล/38 (พิเศษ)

ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน 318ล/38 
(พิเศษ) โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

377,000 โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

อ าเภอบัวใหญ่

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/209) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 226)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
294 ทาสีอาคารเรียนแบบช่ัวคราว

ก่ึงถาวร โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนแบบช่ัวคราว
ก่ึงถาวร (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม
อ าเภอคง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/264) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
294 ทาสีอาคารเรียนแบบช่ัวคราว

ก่ึงถาวร โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนแบบช่ัวคราว
ก่ึงถาวร (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

100,000 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม
อ าเภอคง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/264) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 228)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
295 ปรับปรุงบ้านพักครู โรงเรียน

หนองหว้าพิทยาสรรค์
ปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียน
หนองหว้าพิทยาสรรค์ จ านวน
 4 หลัง ให้อยู่อาศัยได้อย่าง
ปลอดภัย (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

อ าเภอบัวลาย

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/271) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
295 ปรับปรุงบ้านพักครู โรงเรียน

หนองหว้าพิทยาสรรค์
ปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียน
หนองหว้าพิทยาสรรค์ จ านวน
 4 หลัง ให้อยู่อาศัยได้อย่าง
ปลอดภัย (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนหนองหว้า
พิทยาสรรค์

อ าเภอบัวลาย

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/271) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 228)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
296 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ าครู 

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า-
ห้องส้วมครู โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

162,000 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

อ าเภอปากช่อง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/4) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
296 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ าครู 

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า-
ห้องส้วมครู โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

162,000 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

อ าเภอปากช่อง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/4) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 228)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
299 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและ

หน้าต่างของอาคาร 1 และ
อาคาร 2 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและ
หน้าต่าง อาคาร 108 ล 
จ านวน 2 หลัง(อาคาร 1 และ
 อาคาร 2)  โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

300,000 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

อ าเภอปากช่อง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/7) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
299 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและ

หน้าต่างของอาคาร 1 และ
อาคาร 2 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและ
หน้าต่าง อาคาร 108 ล 
จ านวน 2 หลัง(อาคาร 1 และ
 อาคาร 2)  โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

300,000 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

อ าเภอปากช่อง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/7) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 229)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
305 ตกแต่งภายในอาคาร

ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ตกแต่งภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ
- ตกแต่งผนัง ติดต้ัง wall 
peper พร้อมอุปกรณ์
- ติดต้ังผ้าม่าน 2 ช้ัน พร้อม
อุปกรณ์ 2.5 x 2.7 เมตร
- ติดต้ังผ้าม่าน 2 ช้ัน พร้อม
อุปกรณ์ 3.9 x 2.7 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด)

109,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอปากช่อง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/15) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 231)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
305 ตกแต่งภายในอาคาร

ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ตกแต่งภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ
- ตกแต่งผนัง ติดต้ัง wall 
peper พร้อมอุปกรณ์
- ติดต้ังผ้าม่าน 2 ช้ัน พร้อม
อุปกรณ์ 2.5 x 2.7 เมตร
- ติดต้ังผ้าม่าน 2 ช้ัน พร้อม
อุปกรณ์ 3.9 x 2.7 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม.ก าหนด)

109,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอปากช่อง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/15) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
306 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ

อาคารภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
อาคารภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ม่น้อยกว่า 3,172  ตาราง
เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

440,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอปากช่อง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/17) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
306 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ

อาคารภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
อาคารภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ  พ้ืนท่ีด าเนินการ
ม่น้อยกว่า 3,172  ตาราง
เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

440,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอปากช่อง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/17) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 231)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
307 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร

อเนกประสงค์และถังน้ าแชม
เปญ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยา
คม

ทาสีภายนอกภายในอาคาร
อเนกประสงค์และถังแชมเปญ 
(ภายนอก) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,660  ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

356,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอปากช่อง

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/16) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
307 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร

อเนกประสงค์และถังน้ าแชม
เปญ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยา
คม

ทาสีภายนอกภายในอาคาร
อเนกประสงค์และถังแชมเปญ 
(ภายนอก) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,660  ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

356,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

อ าเภอปากช่อง

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/16) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 231)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
310 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 

อาคารเรียน 216 ค 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 
อาคารเรียน 216 ค จ านวน 
1 ห้อง โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
 (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

29,800 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/29) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
310 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 

อาคารเรียน 216 ค 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 
อาคารเรียน 216 ค จ านวน 
1 ห้อง โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
 (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

29,800 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/29) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 232)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 216 ค (ทาสีอาคาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 216 ค (ทาสีอาคาร) จ านวน
 1 หลัง โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

229,300 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/26) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
311 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 216 ค (ทาสีอาคาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 216 ค (ทาสีอาคาร) จ านวน
 1 หลัง โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

229,300 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/26) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 232)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 108 ล (ทาสีอาคาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 108 ล (ทาสีอาคาร) จ านวน
 1 หลัง โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

167,300 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/33) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
312 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 108 ล (ทาสีอาคาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 108 ล (ทาสีอาคาร) จ านวน
 1 หลัง โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

167,300 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/33) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 233)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

428



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
313 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ทาสี
หอประชุม) โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ทาสี
หอประชุม) จ านวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

454,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/34) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
313 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ทาสี
หอประชุม) โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ทาสี
หอประชุม) จ านวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

454,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/34) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 233)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 CS213B (ทาสีอาคาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 CS213B (ทาสีอาคาร) 
จ านวน 1 หลัง โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

392,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/35) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
314 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 CS213B (ทาสีอาคาร) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 CS213B (ทาสีอาคาร) 
จ านวน 1 หลัง โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

392,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/35) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 233)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) จ านวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

195,200 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/36) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
315 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) จ านวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

195,200 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/36) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 233)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

431



 

ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
321 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 

โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม (ตาม
แบบรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

305,000 โรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/77) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
321 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 

โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม
ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม (ตาม
แบบรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

305,000 โรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/77) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 235)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
322 ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม

นักเรียนชาย โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม
นักเรียนชาย จ านวน 2 หลัง 
(ตามแบบรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

388,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/139) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
322 ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม

นักเรียนชาย โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม
นักเรียนชาย จ านวน 2 หลัง 
(ตามแบบรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

388,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/139) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 235)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
323 ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม

นักเรียนหญิง โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม
นักเรียนหญิง จ านวน 2 หลัง 
(ตามแบบรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

277,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/140) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
323 ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม

นักเรียนหญิง โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม
นักเรียนหญิง จ านวน 2 หลัง 
(ตามแบบรายละเอียดท่ี อบจ.
นม.ก าหนด)

277,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/140) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 235)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
324 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 

แบบ 318ล/30 (อาคาร 4) 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 
แบบ 318ล/30 (อาคาร 4) 
จ านวน 4 ห้อง(ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

156,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/141) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
324 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 

แบบ 318ล/30 (อาคาร 4) 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 
แบบ 318ล/30 (อาคาร 4) 
จ านวน 4 ห้อง(ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

156,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/141) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 236)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
325 ปรับปรุงหอประชุมแบบ 

100/27 โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ปรับปรุงหอประชุมแบบ 
100/27 จ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/142) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
325 ปรับปรุงหอประชุมแบบ 

100/27 โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ปรับปรุงหอประชุมแบบ 
100/27 จ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/142) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 236)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
326 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 

106ต (อาคารเรียน) 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 
106ต. (อาคารเรียน) จ านวน
 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

182,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/143) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
326 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 

106ต (อาคารเรียน) 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 
106ต. (อาคารเรียน) จ านวน
 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

182,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/143) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 236)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
327 ทาสีอาคารเรียน คสล.3 ช้ัน 

12 ห้องเรียน โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ทาสีอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน 
12 ห้องเรียน (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/144) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
327 ทาสีอาคารเรียน คสล.3 ช้ัน 

12 ห้องเรียน โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา

ทาสีอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน 
12 ห้องเรียน (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

อ าเภอพระทองค า

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/144) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 236)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
329 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 

(ห้องสุขา) โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 
(ห้องสุขา) โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

204,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม 

อ าเภอสูงเนิน

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/198) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
329 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 

(ห้องสุขา) โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 
(ห้องสุขา) โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

204,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม 

อ าเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/198) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 237)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
330 ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวังราง

พิทยาคม
ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/197) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
330 ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวังราง

พิทยาคม
ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/197) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 237)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
331 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 

อาคารเรียน ก โรงเรียนสองค
รพิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 
อาคารเรียน ก โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

156,800 โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/211) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
331 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 

อาคารเรียน ก โรงเรียนสองค
รพิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าครู 
อาคารเรียน ก โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

156,800 โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/211) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 237)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
332 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

นักเรียน โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียน โรงเรียนสองคร
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

261,400 โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/212) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
332 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

นักเรียน โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
นักเรียน โรงเรียนสองคร
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

261,400 โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/212) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 238)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
337 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร

เรียนหลังท่ี 4 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  (อาคาร
เรียนหลังท่ี 4 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว “สวัสด์ิผดุง
วิทยา" (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

232,600 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/230) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
337 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร

เรียนหลังท่ี 4 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  (อาคาร
เรียนหลังท่ี 4 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว “สวัสด์ิผดุง
วิทยา" (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

232,600 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/230) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 239)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
338 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร

เรียนหลังท่ี 3 แบบ 318 ค) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร
เรียนหลังท่ี 3 แบบ 318 ค) 
โรงเรียนสีค้ิว “สวัสด์ิผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

202,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/231) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
338 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร

เรียนหลังท่ี 3 แบบ 318 ค) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร
เรียนหลังท่ี 3 แบบ 318 ค) 
โรงเรียนสีค้ิว “สวัสด์ิผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

202,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/231) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 239)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
340 ทาสีร้ัวด้านหน้าโรงเรียน 

โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
ทาสีร้ัวด้านหน้าโรงเรียน 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก าหนด)

160,100 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/234) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
340 ทาสีร้ัวด้านหน้าโรงเรียน 

โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
ทาสีร้ัวด้านหน้าโรงเรียน 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.
นม. ก าหนด)

160,100 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/234) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 240)
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ผด.02

 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
343 ทาสีอาคารเรียน ทาสีอาคาร

เรียน 1 โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสี
ค้ิววิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

167,300 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/237) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
343 ทาสีอาคารเรียน ทาสีอาคาร

เรียน 1 โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสี
ค้ิววิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

167,300 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/237) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 240)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
344 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
พร้อมติดต้ังแป้นบาสเกตบอล 
โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"
 จ านวน 1 สนาม (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

496,200 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/227) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
344 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
พร้อมติดต้ังแป้นบาสเกตบอล 
โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"
 จ านวน 1 สนาม (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

496,200 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/227) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 241)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
346 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร

เรียนหลังท่ี 2 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร
เรียนหลังท่ี 2 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว  “สวัสด์ิผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

202,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักการ
ช่าง

(โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/228) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
346 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร

เรียนหลังท่ี 2 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคาร
เรียนหลังท่ี 2 แบบ 216 ล) 
โรงเรียนสีค้ิว  “สวัสด์ิผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

202,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิ
ผดุงวิทยา"
อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22 )
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 

6/3.1/228) 
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

   133,797,100

176
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 241)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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.

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แก้ไข (กันเงิน) 
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ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
 



 

ผด.02/1

 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ภายใต้โครงการปรับปรุง
 ตกแต่งห้องนิทรรศการ 
เพ่ือการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา
ภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ภายใต้
โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้อง
นิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา จ านวน 4 รายการ ดังน้ี
1.ชักโครก พร้อมสายช าระ จ านวน 1 
ชุด เป็นเงิน 6,500.-บาท
2.อ่างล้างมือ พร้อมก๊อกน้ าสแตนเลส 
ขนาด 46x60x86 ซม. จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 11,500.-บาท
3.เคร่ืองท าน้ าอุ่นพร้อมอุปกรณ์ เบอร์ 
5 ขนาด 3,500 วัตต์ พร้อมผักบัว
และสายชุบสแตนเลส จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 5,900.-บาท
4.ตู้เย็น 1 ประตู จ านวน 2 หลัง ๆ ละ
 9,265.-บาท เป็นเงิน  18,530.-บาท

42,430 โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการช่าง (โอน คร้ังท่ี 22)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

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

       ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 255)

6 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ส.ค.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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6 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ภายใต้โครงการปรับปรุง
 ตกแต่งห้องนิทรรศการ 
เพ่ือการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา
ภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ภายใต้
โครงการปรับปรุง ตกแต่งห้อง
นิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา ดังน้ี
1.ชักโครก พร้อมสายช าระ จ านวน 1 
ชุด เป็นเงิน 6,500.-บาท
2.อ่างล้างมือ พร้อมก๊อกน้ าสแตนเลส 
ขนาด 46x60x86 ซม. จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 11,500.-บาท
3.เคร่ืองท าน้ าอุ่น ขนาด 3,500 วัตต์
 พร้อมผักบัวและสายชุบสแตนเลส 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,900.-บาท
4.ตู้เย็น 1 ประตู -ขนาด 5 คิว จ านวน
 2 หลัง ๆ ละ 9,265.-บาท เป็นเงิน  
18,530.-บาท

42,430 โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านักช่าง (โอน คร้ังท่ี 22)
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 
11 ผ.03/3.1/38)

(กันเงินปี 63 
ด าเนินการปี 65)

42,430
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

       ข้อความใหม่  เหตุผล  แก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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



 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด

 5 กิโลวัตต์
จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 
5 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 52,000.-บาท 
เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด

104,000 อบจ.
นครราชสีมา

ส านักการช่าง โอนคร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด

 5 กิโลวัตต์
จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 
5 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 52,000.-บาท 
เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด

104,000 อบจ.
นครราชสีมา

ส ำนักช่ำง โอนคร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

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

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
7 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 273)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด

 100 กิโลวัตต์
จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 
100 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 
 เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด

670,000 อบจ.
นครราชสีมา

ส านักการช่าง โอนคร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด

 100 กิโลวัตต์
จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 
100 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 
 เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับล่าสุด

670,000 อบจ.
นครราชสีมา

ส ำนักช่ำง โอนคร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 274)
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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7 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 โคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิด

บอลลูนไลท์
จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิด
บอลลูนไลน์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 357,200 บาท 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือ
ได้ตามราคาในท้องตลาด

714,400 อบจ.
นครราชสีมา

ส านักการช่าง โอนคร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 โคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิด

บอลลูนไลท์
จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิด
บอลลูนไลน์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 357,200 บาท 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือ
ได้ตามราคาในท้องตลาด

714,400 อบจ.
นครราชสีมา

ส ำนักช่ำง โอนคร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

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

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 274)
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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7 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ ภายใต้โครงการ
ปรับปรุง ตกแต่งห้อง
นิทรรศการ เพ่ือการ
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่ง
ห้องนิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้
พระราชกรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา จ านวน 1 รายการ
 ดังน้ี
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 
30 แอมป์ จ านวน 1 ชุด เป็น
เงิน 5,900.-บาท

5,900 โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 22
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

มิ.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.

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 275)
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7 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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ภายใต้โครงการปรับปรุง ตกแต่ง
ห้องนิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้
พระราชกรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา จ านวน 1 รายการ
 ดังน้ี
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 
30 แอมป์ จ านวน 1 ชุด เป็น
เงิน 5,900.-บาท

5,900 โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส ำนักช่ำง โอน คร้ังท่ี 22
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 65)

1,494,300
4รวมโครงกำร

รวมงบประมำณ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
 



 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองเจาะบ่อน  า

บาดาลเอนกประสงค์ 
พร้อมอุปกรณ์

จัดซื อเคร่ืองเจาะบ่อน  าบาดาลเอนกประสงค์
 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
9,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  
เจาะได้ 2 ระบบทั งแบบไฮดรอลิกหมุนตรง
และเจาะแบบกระแทกแบบ DOWN THE 
HOLE HAMMER มีความสามารถเจาะได้
ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือ 390 ฟุต 
เป็นเคร่ืองเจาะบ่อน  าบาดาลแบบหมุนตรง 
(DIRECT ROTARY) ระบบ HYDRAULIC 
TOP HEAD DRIVE พร้อมเคร่ืองสูบน  า
โคลน (MUD PUMP) ขับด้วยเคร่ืองยนต์
ต้นก าลัง (POWER UNIT) เป็นเคร่ืองดีเซล 
4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน  า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ซีซี พร้อมหม้อ
น  าระบายความร้อน ชุดไอเสียและระบบ
ไฟฟ้า ติดตั งบนฐานเคร่ืองเจาะพร้อม
ประกอบติดตั งบนรถบรรทุก 6 ล้อ และ
องค์ประกอบเคร่ืองเจาะพร้อมประกอบ
ติดตั งบนรถบรรทุก 6 ล้อ และองค์ประกอบ
เคร่ืองเจาะครบชุด ตามรายละเอียดแนบ
ท้าย 

19,900,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักการช่าง โอน ครั งท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 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.

       ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 277-278)

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
8 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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8 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
และเคร่ืองอัดลมแบบเกลียว (ROTOR - 
ROTARY SCREW TYPE) มีระบบเก็บเสียง 
ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นเคร่ืองต้นก าลัง 
เคร่ืองอัดลมและเคร่ืองยนต์ต่อกัน
แบบต่อเน่ือง (DIRECT COUPLING) ติดตั ง
บนฐานเดียวกันมีฝาครอบเคร่ืองทุกด้าน 
สามารถท างานได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบ
เคร่ือง ติดตั งบนเทรลเลอร์แบบลากจูง มีล้อ
 2 ล้อ พร้อมหูลากจูง และแขนล้อค  ายัน
พร้อมมีเบรคมือขณะจอด มีบังโคลนทั ง 2 
ล้อ และอุปกรณ์เช่ือมระบบไฟและติดตั ง
ไฟสัญญาณแบบหมุนสีเหลืองท่ีด้านท้าย
เคร่ืองอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด สามารถอัด
ลม (FREE AIR DELIVERY) ได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 500 ลบ.ฟุต/นาที สามารถอัดลมได้
ความดันใช้งานสูงสุด (MAXIMUM 
WORKING PRESSURE) 200 ปอนด์/
ตารางนิ ว สามารถทนอุณหภูมิภายนอก 
(MAX AMBIENT-TEMRERTURE) ไม่เกิน 
50 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์  เป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่หาซื อได้ตามราคาในท้องตลาด

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

461



 
 

8 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ
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พร้อมอุปกรณ์

จัดซื อเคร่ืองเจาะบ่อน  าบาดาลเอนกประสงค์
 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
9,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  
เจาะได้ 2 ระบบทั งแบบไฮดรอลิกหมุนตรง
และเจาะแบบกระแทกแบบ DOWN THE 
HOLE HAMMER มีความสามารถเจาะได้
ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือ 390 ฟุต 
เป็นเคร่ืองเจาะบ่อน  าบาดาลแบบหมุนตรง 
(DIRECT ROTARY) ระบบ HYDRAULIC 
TOP HEAD DRIVE พร้อมเคร่ืองสูบน  า
โคลน (MUD PUMP) ขับด้วยเคร่ืองยนต์
ต้นก าลัง (POWER UNIT) เป็นเคร่ืองดีเซล 
4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน  า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ซีซี พร้อมหม้อ
น  าระบายความร้อน ชุดไอเสียและระบบ
ไฟฟ้า ติดตั งบนฐานเคร่ืองเจาะพร้อม
ประกอบติดตั งบนรถบรรทุก 6 ล้อ และ
องค์ประกอบเคร่ืองเจาะพร้อมประกอบ
ติดตั งบนรถบรรทุก 6 ล้อ และองค์ประกอบ
เคร่ืองเจาะครบชุด ตามรายละเอียดแนบ
ท้าย 

19,900,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักช่าง โอน ครั งท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.มี.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

       ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องท่ีจะด าเนินการจริง
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8 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
และเคร่ืองอัดลมแบบเกลียว (ROTOR - 
ROTARY SCREW TYPE) มีระบบเก็บเสียง 
ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นเคร่ืองต้นก าลัง 
เคร่ืองอัดลมและเคร่ืองยนต์ต่อกัน
แบบต่อเน่ือง (DIRECT COUPLING) ติดตั ง
บนฐานเดียวกันมีฝาครอบเคร่ืองทุกด้าน 
สามารถท างานได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบ
เคร่ือง ติดตั งบนเทรลเลอร์แบบลากจูง มีล้อ
 2 ล้อ พร้อมหูลากจูง และแขนล้อค  ายัน
พร้อมมีเบรคมือขณะจอด มีบังโคลนทั ง 2 
ล้อ และอุปกรณ์เช่ือมระบบไฟและติดตั ง
ไฟสัญญาณแบบหมุนสีเหลืองท่ีด้านท้าย
เคร่ืองอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด สามารถอัด
ลม (FREE AIR DELIVERY) ได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 500 ลบ.ฟุต/นาที สามารถอัดลมได้
ความดันใช้งานสูงสุด (MAXIMUM 
WORKING PRESSURE) 200 ปอนด์/
ตารางนิ ว สามารถทนอุณหภูมิภายนอก 
(MAX AMBIENT-TEMRERTURE) ไม่เกิน 
50 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์  เป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่หาซื อได้ตามราคาในท้องตลาด

19,900,000
1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมโครงการ
รวมงบประมาณ

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ครุภัณฑโ์รงงาน 
 



 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองเล่ือย จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือย จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ

 9,590 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- เป็นเล่ือยโซ่ยนต์
- เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวัด
- ก าลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3000 RPM
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคา
ในท้องตลาด

47,950 อบจ.
นครราชสีมา

ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 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.

       ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้า 280)

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
9 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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9 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองเล่ือย จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือย จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ

 9,590 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- เป็นเล่ือยโซ่ยนต์
- เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- ก าลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3000 RPM
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคา
ในท้องตลาด

47,950 อบจ.
นครราชสีมา

ส านักช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

ผ.03/3.1/6)
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

47,950
1

มี.ค.

       ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ตรงตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รวมโครงการ
รวมงบประมาณ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ครุภัณฑส์ำนักงาน 
 



 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 พัดลมอุตสาหกรรม แบบติด

เพดาน
จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดเพดาน 
ขนาด 0.63 กิโลวัตต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
230,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- พัดลมขนาด 6.1 m  จ านวน 6 ใบพัด
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ท้องตลาด

230,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 พัดลมอุตสาหกรรม แบบติด

เพดาน
จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดเพดาน 
ขนาด 0.63 กิโลวัตต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
230,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- พัดลมขนาด 6.1 m  จ านวน 6 ใบพัด
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ท้องตลาด

230,000 อบจ.นครราชสีมา ส ำนักช่ำง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง

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.2564 พ.ศ.2565

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.

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 299)

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
10 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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10 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ครุภัณฑ์ส านักงานภายใต้

โครงการปรับปรุง ตกแต่ง
ห้องนิทรรศการ เพ่ือการ
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ภายใต้โครงการปรับปรุง 
ตกแต่งห้องนิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 
จ านวน 12 รายการ ดังน้ี
1.ตู้เต้ีย 4 ล้ินชัก ท าด้วยไม้ปาติเก้ิล เคลือบสีขาว 
ขนาด 50x80x100 ซม. จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 
7,735 บาท เป็นเงิน  30,940.-บาท
2.เก้าอ้ี (รับประทานอาหาร) พ้ืนท่ีน่ังและพนักพิงบุ
ด้วยหลังเทียมสีเทา ขาเหล็กชุบเงา ขนาด 
45x50x110 ซม. จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 5,785 บาท 
 เป็นเงิน  46,280.- บาท
3.โต๊ะ (รับประทานอาหาร) ท าด้วยไม้ปาติเก้ิลเคลือบ
พ้ืนสีขาว ขาเด่ียว ขนาด 90x160x75 ซม. จ านวน 
2 ตัว ๆ ละ 27,745 บาท เป็นเงิน  55,490.- บาท
4.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน  46,000.- บาท
5.ตู้ล้ินชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. จ านวน 4
 ตู้ ๆ ละ 2,065 บาท  เป็นเงิน 8,260.- บาท
6.เก้าอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. จ านวน 1 
ตัว ๆ ละ 10,580 บาท เป็นเงิน 10,850.-บาท

310,380 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา อ าเภอสีค้ิว

ส านักการช่าง (โอนคร้ังท่ี 22)
(เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

ผ.03/37)
(กันเงินปี 63 

ด าเนินการปี 64)

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 300)
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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10 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7.โต๊ะทรงงาน จ านวน 5 ล้ินชัก ขนาด 70x140x78
 ซม. จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน 
23,000.- บาท
8.โต๊ะคอนโซล ขนาด 40x110x85 ซม. จ านวน 1 
ตัว ๆ ละ 10,050 บาท เป็นเงิน 10,050.-บาท
9.ตู้ล้ินชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. จ านวน 2
 ตู้ ๆ ละ 7,735 บาท เป็นเงิน  15,470.-บาท
10.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU จ านวน 
1 เคร่ือง ๆ ละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000.-บาท
11.ค่าร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศและติดต้ังใหม่ เป็น
เงิน 5,000.-บาท
12.ค่าอุปกรณ์ท่อน้ ายาแอร์ เป็นเงิน 23,040.-บาท

ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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10 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ครุภัณฑ์ส านักงานภายใต้

โครงการปรับปรุง ตกแต่ง
ห้องนิทรรศการ เพ่ือการ
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ภายใต้โครงการปรับปรุง 
ตกแต่งห้องนิทรรศการ เพ่ือการเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ  ดังน้ี
1.ตู้เต้ีย 4 ล้ินชัก ท าด้วยไม้ปาติเก้ิล เคลือบสีขาว 
ขนาด 50x80x100 ซม. จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 
7,735 บาท เป็นเงิน  30,940.-บาท
2.เก้าอ้ี (รับประทานอาหาร) พ้ืนน่ังและพนักพิงบุ
ด้วยหนังสีเทำ ขำเหล็กชุบเคลือบเงำ ขนาด 
45x50x110 ซม. จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 5,785 บาท 
 เป็นเงิน  46,280.- บาท
3.โต๊ะ (รับประทานอาหาร) ท าด้วยไม้ปาติเก้ิลเคลือบ
พ้ืนสีขาว ขาเด่ียว ขนาด 160x90x75 ซม. จ านวน 
2 ตัว ๆ ละ 27,745 บาท เป็นเงิน  55,490.- บาท
4.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน  46,000.- บาท
5.ตู้ล้ินชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. จ านวน 4
 ตู้ ๆ ละ 2,065 บาท  เป็นเงิน 8,260.- บาท
6.เก้าอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. จ านวน 1 
ตัว ๆ ละ 10,850 บำท เป็นเงิน 10,850.-บาท

310,380 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา อ าเภอสีค้ิว

ส ำนักช่ำง (โอนคร้ังท่ี 22)
(เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 

10
ผ.03/37)

(กันเงินปี 63 
ด าเนินการปี 65)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ข้อควำมใหม่  เหตุผล  แก้ไขรำยละเอียดกิจกรรม ให้ตรงตำมบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 17  แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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10 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7.โต๊ะทรงงาน จ านวน 5 ล้ินชัก ขนาด 140x70x78
 ซม. จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน 
23,000.- บาท
 8.โต๊ะคอนโซล ขนาด 110x40x85 ซม. จ านวน 1
 ตัว ๆ ละ 10,050 บาท เป็นเงิน 10,050.-บาท
9.ตู้ล้ินชักเก็บของ ขนาด 50x80x100 ซม. จ านวน
 2 ตู้ ๆ ละ 7,735 บาท เป็นเงิน  15,470.-บาท
10.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU จ านวน 
1 เคร่ือง ๆ ละ 36,000 บาท  เป็นเงิน 36,000.-
บาท
11.ค่าร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศและติดต้ังใหม่ เป็น
เงิน 5,000.-บาท
12.ค่าอุปกรณ์ท่อน้ ายาแอร์ เป็นเงิน 23,040.-บาท

540,380
2

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมโครงกำร
รวมงบประมำณ

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
 



 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟฟิก

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก จ านวน 1 
เคร่ือง เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ฉบับล่าสุด

33,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟฟิก

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก จ านวน 1 
เคร่ือง เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ฉบับล่าสุด

33,000 อบจ.นครราชสีมา ส ำนักช่ำง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
13 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 318)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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13 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (Notebook) 
ส าหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟิก

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) ส าหรับงานประมวลผล GIS 
เชิงกราฟิก จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีปรากฎ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด

31,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (Notebook) 
ส าหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟิก

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) ส าหรับงานประมวลผล GIS 
เชิงกราฟิก จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีปรากฎ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับล่าสุด

31,000 อบจ.นครราชสีมา ส ำนักช่ำง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 319)
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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13 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี 

ขนาด AO
จัดซ้ือพล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด AO
 จ านวน 1 เคร่ือง   
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีปรากฎ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ฉบับ
ล่าสุด

265,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี 

ขนาด AO
จัดซ้ือพล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด AO
 จ านวน 1 เคร่ือง   
เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีปรากฎ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ฉบับ
ล่าสุด

265,000 อบจ.นครราชสีมา ส ำนักช่ำง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และแก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 319)
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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13 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทสีแบบ

ติดแท้งค์ ขนาด A3
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทสีแบบติดแท้งค์ 
ขนาด A3  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี
- ปร้ิน สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์ WIFI
- ความละเอียดขาวด า (พิกเซล):
1200x4800
- ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ด า (แผ่นต่อ
นาที) :35
- ความเร็วในการพิมพ์สี (แผ่นต่อนาที) :
27
- ระบบการพิมพ์ 2 หน้า
- ระบบย่อ/ขยายเอกสาร : มี
- พิมพ์งานผ่านมือถือโดยตรง
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคา
ในท้องตลาด

25,000 อบจ.นครราชสีมา ส านักการช่าง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 64)

มิ.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.

       ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 หน้ำ 320)
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13 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทสีแบบ

ติดแท้งค์ ขนาด A3
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ทสีแบบติดแท้งค์ 
ขนาด A3  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี
- ปร้ิน สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์ WIFI
- ความละเอียดขาวด า (พิกเซล):
1200x4800
- ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ด า (แผ่นต่อ
นาที) :35
- ความเร็วในการพิมพ์สี (แผ่นต่อนาที) :
27
- ระบบการพิมพ์ 2 หน้า
- ระบบย่อ/ขยายเอกสาร : มี
- พิมพ์งานผ่านมือถือโดยตรง
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคา
ในท้องตลาด

25,000 อบจ.นครราชสีมา ส ำนักช่ำง โอน คร้ังท่ี 20
(กันเงินปี 63

ด าเนินการปี 65)

354,000
4รวมโครงกำร

รวมงบประมำณ

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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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 




