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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ มเติม  ครั้ งที่  5 ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562  เพื่อเปนเครื่องมือทีส่ำคัญในการบริหารของผูบรหิารทองถ่ิน และควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 190 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพิ่มเติม (กันเงิน)  

 
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 61 74.39% 22,910,870     62.53% สํานักศึกษาฯ

รวม 61 74.39% 22,910,870 62.53%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 21 25.61% 13,729,000 37.47% สํานักชาง

รวม 21 25.61% 13,729,000 37.47%

รวมทั้งสิ้น 82 100.00% 36,639,870 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันเงิน)
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
1 ซอมแซมอาคารเรียน 216 ล

 โรงเรียนกฤษณาวิทยา
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 216
 ล โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/9)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

2 ปรับปรุงหองเรียนสําหรับ
ถายทอดสด Live Streaming
 อาคาร 108 ล โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

ปูกระเบื้องหองเรียนอาคาร 108 ล
 จํานวน 1 หองเรียน ติดตั้งหนาตาง
และประตูกระจกอลูมิเนียม 
หองเรียนอาคาร 108 ล จํานวน 1
 หองเรียน ติดตั้งตูเก็บอุปกรณ Built
 in ในการจัดการเรียนการสอนและ
ถายทอดสดดวยระบบ Live 
Streaming  โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

145,000 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/11)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ต
 โรงเรียนกุดจิกวิทยา

ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ต 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/16)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

4 ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว ขนาด 
8x16 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 128 ตร.ม. โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)
 

150,000 โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/21)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

5 กอสรางอาคารอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรง
เรียนครบุรี

กอสรางอาคารอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนครบุรี 
ขนาดกวาง 36 เมตร ยาว 60 เมตร
 หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 
2,160 ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
 

12,716,600 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 10 

 2/2.1/9)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

6 กอสรางรั้วโรงเรียน โรง
เรียนครบุรี

กอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนครบุรี 
ขนาดสูง 2.20 เมตร ยาว 200 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

914,270 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 10 

 2/2.1/10)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

7 ปรับปรุงซอมแซมฝา/เพดาน
โรงอาหาร โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุงซอมแซมฝา/เพดานโรง
อาหาร (ดานทิศตะวันออก) โรง
เรียนครบุรี โดยการทําฝากระเบื้อง
ซีเมนตเสนใยแผนเรียบ หนา 4 
มิลลิเมตร โดยมีพื้นที่ดําเนินการ 
รวมไมนอยกวา 220.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ. นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/10)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

8 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
หอประชุม โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

ปรับปรุงหองนํ้าหอประชุม จํานวน 
 1 แหง (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/38)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

9 ซอมแซมอาคารเรียน 108/
ล.30 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

ซอมแซมอาคารเรียน 108/ล.30
- งานรื้อถอนฝาเพดานเดิมพรอมขน
ยาย
- ทาสีภายนอก
- ติดถังบําบัดน้ําปฏิกูล ระบบอัด
อากาศ พรอมอุปกรณ     
ขนาด  1,800 ลิตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/43)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

10 ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด) 

   

150,000 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/44)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

8



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

11 ซอมแซมอาคารเรียนแบบ 
106 ต. โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

ซอมแซมอาคารเรียนแบบ 106 ต. 
1. เปลี่ยนแปไมขนาด 1.5" x 3.0"
2. เปลี่ยนกระเบื้องลอนคูขนาด 
0.50 x 1.20 ม.  
(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

  

150,000 โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม
อําเภอลําทะ

เมนชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/144)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

12 ปรับปรุงซอมแซมหองสุขา
นักเรียน โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองสุขานักเรียน
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม
อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/46)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

13 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 2 โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 2 
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x
 12" พื้นที่ปูกระเบื้องเคลือบไมนอย
กวา 248 ตร.ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
 
   

150,000 โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา
อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/48)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

9



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

14 ปรับปรุงหอประชุม 100/27
 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปรับปรุงหอประชุม 100/27 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)
 
      

150,000 โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/51)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

15 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ฝกงาน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารฝกงาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
 นครราชสีมา  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด) 

150,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม

เกลา 
นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/11)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

16 ปรับปรุงซอมแซมประตูบาน
มวนหอประชุม 100/27 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมประตูเหล็กมวน 
เคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอน
คู เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาด 4.00 
x 3.60 เมตร โรงเรียนโตนดพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด) 
  

150,000  โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

อําเภอโนนสูง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/63)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

17 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

 

150,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

อําเภอพระ
ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/64)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

18 ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล 
โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม

ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล 
จํานวน 1 แหง ทาสีนํ้าพลาสติก
ภายนอก - ภายใน จํานวน 1,550 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)
 

150,000  โรงเรียน
เทพารักษ

ราชวิทยาคม
อําเภอเทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/65)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

19 ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตอ
เติมหลังคา) โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ

ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตอเติม
หลังคา) จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียด  ที่ อบจ.นม.
กําหนด) 

  

150,000  โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ
อําเภอโนนไทย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/66)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

20 ปรับปรุงฝาเพดานอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

ปรับปรุงฝาเพดานอาคารชั่วคราวกึ่ง
ถาวร  จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

  

150,000 โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

 2
อําเภอโนนไทย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/12)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

21 ปูกระเบื้องหองเรียนอาคาร 
216 ล โรงเรียนบัวลาย

ปูกระเบื้องหองเรียนอาคาร 216 ล 
โรงเรียนบัวลาย รวมพื้นที่ทั้งหมด 
320 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

   

150,000  โรงเรียนบัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/69)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

22 ปรับปรุงซอมแซมพื้นชั้นใต
ถุนอาคารเรียน 216ก 
โรงเรียนบัวใหญ

งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา
 ขนาด 12" x 12" ปริมาณงานไม
นอยกวา 352 ตารางเมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)
  

150,000  โรงเรียนบัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/70)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

23 ปรับปรุงซอมแซม (หองโสตฯ)
 อาคารเรียน 1 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซม (หองโสตฯ) 
อาคารเรียน 1 โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
 ที่ อบจ. นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/13)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

24 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 อาคารประกอบ(หอประชุม
โรงยิม) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ (หอประชุมโรงยิม) 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ. 
นม. กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 7

2/2.1/7)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

25 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
โรงเรียนประทาย

ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร 1 
(แบบ 216 ค) (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
 

  

150,000 โรงเรียน
ประทาย

อําเภอประทาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/83)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

26 ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคาร
เรียน 216 ค โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12” x 
12” พรอมยาแนวรองกระเบื้อง 
จํานวน 280 ตร.ม. โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

  

150,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/323)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

27 ฝาเพดานโรงอาหาร โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

ติดตั้งฝาเพดานโรงอาหาร (งานฝา
เพดานฉาบเรียบ 9 มม. (ทน
ความชื้น) จํานวน 302.50 ตาราง
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ. นม.กําหนด)
 

150,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อําเภอดานขุน
ทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/87)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

28 ปรับปรุงซอมแซมศาลา 10 
ป โรงเรียนปากชอง 2

ปรับปรุงและซอมแซมศาลา 10 ป 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนปากชอง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. 
นม. กําหนด)

  

150,000 โรงเรียนปาก
ชอง 2

อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

29 ปรับปรุงหองนํ้าชาย อาคาร
หอประชุม 100/27 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

ปรับปรุงหองนํ้าชาย อาคาร
หอประชุม 100/27 โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม (ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/18)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

30 ปรับปรุงลานอเนกประสงค
หอประชุมโดมโรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

ปรับปรุงลานอเนกประสงค
หอประชุมโดม เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนพระทองคําวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม กําหนด)

585,000 โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

 2/2.1/100)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

31 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนแบบ 318 ล โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ 
318 ล โรงเรียนพระทองคําวิทยา 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/103)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

32 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 108ล โรงเรียนมะคาวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1 
หลัง โรงเรียนมะคาวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด) 

150,000 โรงเรียนมะคา
วิทยา

อําเภอโนนสูง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/106)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

33 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนแบบ 108 ล โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ 
108 ล จํานวน 1 หลัง โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)
 

150,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

อําเภอเทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/110)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

34 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 
216 ล โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

ทาสีอาคารเรียน 216 ล โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา จํานวน 1,775 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

อําเภอดานขุน
ทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/112)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

35 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หองสมุด โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารหองสมุด 
ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 28 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 224 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ 

ปริสุทฺโธ
อําเภอดานขุน

ทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/114)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

36 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร ขนาดกวาง 
12.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
600 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ. นม. กําหนด)

150,000  โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/19)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

37 ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ. นม. กําหนด)
 

  

150,000 โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

อําเภอเมืองยาง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/121)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

38 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ (กัน
สาด) โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ (กันสาด) (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด) 

  

150,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

อําเภอ
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/126)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

39 ปรับปรุงซอมแซมประตู
หอประชุม 100-27 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมประตูหอประชุม 
100 – 27 ดานทิศตะวันตก ติดตั้ง
ประตูอลูมิเนียม กระจกสีชา จํานวน
 80 ตร.ม.โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)
 

150,000 โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/20)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

40 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 108 ล โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108
 ล จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
  

150,000  โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม
อําเภอดานขุน

ทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/481)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

41 ปรับปรุงซอมแซมหองสหกรณ
 โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองสหกรณ 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม โดย
ปรับปรุงงานคอนกรีต งานทาสี
ภายนอก งานทาสีภายใน งาน
หนาตาง อลูมิเนียม งานปูกระเบื้อง 
ฯลฯ (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)
 

150,000 โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม
อําเภอประทาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/132)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

42 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
 100/27 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
100/27 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม กําหนด) 
  
  

150,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/134)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

43 ปรับปรุงซอมแซมทาสี อาคาร
เรียน ข. โรงเรียนวังหมีพิทยา
คม

ปรับปรุงซอมแซมทาสี อาคารเรียน 
ข. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม พื้นที่ 
1,455 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นครราชสีมา 
กําหนด)
 

150,000 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/24)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

44 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 อาคารประกอบ โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

ปูพื้นกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ระเบียง
หนาหองเรียนและบันไดซายและขวา
 ชั้นที่ 1 อาคารเรียน 318ล 38 
(พิเศษ) (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 8

2/2.1/25)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

45 ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ก 
(ฝาเพดาน) โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม

รื้อฝาเพดานเดิม 370 ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอรด
หนา 9 มม. ชนิดธรรมดาฉาบเรียบ 
ทาสีโครงเคราเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่
ไมนอยกวา 370 ตารางเมตร 
โรงเรียนสองคร
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)
 
   

150,000 โรงเรียนสองค
รพิทยาคม

อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/144)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

46 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 อาคารประกอบ(หองน้ํา) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ(หองน้ํา) โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)
 

   

150,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/146)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

47 ปรับปรุงซอมแซม อาคารโรง
ฝกงานเกษตร A (มพช. 2) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซม อาคารโรงฝกงาน
เกษตร A (มพช. 2) โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

  

150,000  โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/149)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

48 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
ภายนอกอาคาร 3 โรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ทาสีอาคารเรียน 318 ค จํานวน 1
 หลัง โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ. นม. กําหนด)

  

150,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/150)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

49 ปรับปรุงหองนํ้า โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา หองสวม
แบบ 6 ที่/27 โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร ใหมีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

   

150,000 รงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/154)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

50 ปรับปรุงอาคารเรียน 
(หองสมุดบานรวมใจ)
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

ปรับปรุงอาคารเรียน (หองสมุดบาน
รวมใจ) โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด)

150,000  โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/159)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

51 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 ก โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ก 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

  

150,000 โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ

วิทยา
อําเภอเสิงสาง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/161)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

52 ซอมแซมฝาเพดานอาคาร
เรียน โรงเรียนสูงเนิน

ซอมแซมฝาเพดานอาคารเรียน คสล.
 4 ชั้น 12 หองเรียน จํานวนไม
นอยกวา 404 ตร.ม. โรงเรียนสูง
เนิน (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด) 
 

150,000  โรงเรียนสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/164)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

21



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

53 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 
12"x12" ในหองเรียน (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ. นม. 
กําหนด)

150,000  โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/170)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

54 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม กําหนด)
 

   

150,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 

อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/644)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

55 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 แบบ 108ล โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108
 ล จํานวน 1 หลัง โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม    (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

150,000  โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/172)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

56 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 3 และอาคารโรงฝกงาน 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยา
คม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 3 
และอาคารโรงฝกงานจํานวน 2 หลัง
 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม กําหนด)

150,000 โรงเรียนหนอง
บุญมากพิทยา

คม
อําเภอหนอง

บุญมาก

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/173)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

57 ซอมแซมอาคารเรียน แบบ
เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

ซอมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
ข โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด) 

   

150,000 โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม
อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/678)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

58 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 อาคารประกอบ โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

ปูพื้นกระเบื้องอาคาร 108ล จํานวน
 256 ตร.ม. โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000  โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 6
2/2.1/182)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

59 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 1 (108 ล.) โรงเรียนหวย
ลึกผดุงวิทยา

ทาสีภายนอกอาคารเรียน 1 ( 108
 ล) โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนหวย
ลึกผดุงวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/186)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

60 ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

ปรับปรุงซอมแซม หองนํ้า-หองสวม
 นักเรียนอาคาร 424 ล โรงเรียน
หินดาดวิทยา  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

อําเภอหวยแถลง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง คร้ังที่

 10
2/2.1/190)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

61 ปรับปรุงชายคา (อาคาร 
216 ล) โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

ปรับปรุงชายคา (อาคาร 216ล) 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

   

150,000 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา

อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

2/2.1/192)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

   22,910,870

61
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
1 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 12

 ริมฝงสระน้ํา บานหนองเครือ
ชุดพัฒนา ถึงเขตติดตอบาน
หลุมปูน หมูที่ 4 ตําบลเมือง
ถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 
เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 559 ลูกบาศกเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

500,000 หมูที่ 12 ริมฝงสระ
น้ํา บานหนองเครือ
ชุดพัฒนา ถึงเขต
ติดตอบานหลุมปูน 
หมูที่ 4 ตําบลเมือง
ถนนโพธิ์ อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

6/3.1/150)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

2 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานจันอัด หมูที่ 2 
ตําบลจันอัด เชื่อม บานโนนตา
กลาง (จุดที่ 2) หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 สายบานจันอัด หมูที่
 2 ตําบลจันอัด เชื่อม
 บานโนนตากลาง 
(จุดที่ 2) หมูที่ 8 
ตําบลเมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

6/3.1/158)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานหนองบัว หมูที่ 1 
ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขต
ติดตอบานหนองบง ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวม
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 397
 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

450,000 สายบานหนองบัว 
หมูที่ 1 ตําบลบึง
สําโรง เชื่อมเขต
ติดตอบานหนองบง 
ตําบลแกงสนามนาง 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 9
6/3.1/32)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบานพระวังหาร 
หมูที่ 4 ตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
บานขาม หมูที่ 9 ตําบลโตนด 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 147 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 588 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

309,000 สายทางบานพระวัง
หาร หมูที่ 4 ตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อมบานขาม หมูที่ 
9 ตําบลโตนด อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(แกไข คร้ังที่ 7
6/3.1/245)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บานหนองคอก
ควาย ตําบลโนนเพ็ด เชื่อม 
บานโคกพระ ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 155 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมถม
ไหลทางทางดินกวางขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด 

500,000 หมูที่ 4 บานหนอง
คอกควาย ตําบลโนน
เพ็ด เชื่อม บานโคก
พระ ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/248)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก
 บานดอนกอก หมูที่ 2 ตําบล
หนองพลวง เชื่อม บานถนน
โพธิ์  หมูที่ 5 ตําบลประทาย 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 450 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด 

500,000 บานดอนกอก หมูที่ 
2 ตําบลหนองพลวง 
เชื่อม บานถนนโพธิ์ 
 หมูที่ 5 ตําบล
ประทาย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/265)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองกุง หมูที่ 
1 ตําบลหนองพลวง เชื่อม
บานหลุงจาน หมูที่ 7 ตําบล
หันหวยทราย อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 160 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด 

500,000 บานหนองกุง หมูที่ 1
 ตําบลหนองพลวง 
เชื่อมบานหลุงจาน 
หมูที่ 7 ตําบลหัน
หวยทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/267)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จาก บานหนองขาม หมู
ที่ 10 ตําบลหนองพลวง เชื่อม
 บานหนองไมตาย ตําบลหนอง
คาย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 160 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดตที่ อบจ.นม.
 กําหนด 

500,000 บานหนองขาม หมูที่
 10 ตําบลหนอง
พลวง เชื่อม บาน
หนองไมตาย ตําบล
หนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/268)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

9 กอสรางถนนหินคลุก บานบึง
ปรือ หมูที่ 7 ตําบลบึงปรือ 
(เชื่อมตอ บานไทยเจริญ หมูที่
 8 ตําบลวังยายทอง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา)

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 
เมตร ยาว 545 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

500,000 บานบึงปรือ หมูที่ 7 
ตําบลบึงปรือ 
(เชื่อมตอ บานไทย
เจริญ หมูที่ 8 ตําบล
วังยายทอง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา)

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 9

6/3.1/217)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

10 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน
กระเบื้อง ตําบลดอนตะหนิน-
บานหนองหัวชาง ตําบลเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 5.00
 เมตร ยาว 1,150 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,000,000 บานกระเบื้อง ตําบล
ดอนตะหนิน-บาน
หนองหัวชาง ตําบล
เสมาใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/219)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

11 กอสรางถนนหินคลุกบานโนน
สีสุก หมูที่ 10 ตําบลเสมาใหญ
 อําเภอบัวใหญ บริเวณจาก
หมูบานไปเชื่อมตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15
 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 หมูที่ 10 ตําบลเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
บริเวณจากหมูบานไป
เชื่อมตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/230)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

12 เสริมผิวทางถนนหินคลุก บานกู
 ตําบลดอนตะหนิน - บานแจง
สวาง ตําบลเสมาใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,000,000 บานกู ตําบลดอนตะ
หนิน - บานแจงสวาง
 ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/223)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

13 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  ( อบจ.นม.
14010 ) บานโคกสะอาด ม.
1 - บานบุชะอม ม.4 อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 310 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง ไมนอยกวา 1,860 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด 

870,000 ( อบจ.นม.14010 )
 บานโคกสะอาด ม.1
 - บานบุชะอม ม.4 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(ทบทวน เลม2
6/3.1/103)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

14 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  ( อบจ.นม.
14011 ) แยก ทล.หมายเลข
 24 - บานสวนหอม อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง ไมนอยกวา 2,400 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด 

1,130,000 ( อบจ.นม.14011 )
 แยก ทล.หมายเลข 
24 - บานสวนหอม 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(ทบทวน เลม2
6/3.1/104)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

15 ถนน (อบจ.นม.14305)  
บานลําซอ - บานโคกสมอ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง ไมนอยกวา 2,400 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด 

1,000,000 ถนน (อบจ.นม.
14305)  บานลําซอ
 - บานโคกสมอ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 9
6/3.1/98)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

16 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรหินคลุกบานนายสุชาติ 
บานหนองไผ หมูที่ 1 ตําบล
เมืองเกษตร - เขตติดตอตําบล
โนนเมือง (คุมตลุงดินแดง) 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

300,000 บานนายสุชาติ บาน
หนองไผ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองเกษตร - 
เขตติดตอตําบลโนน
เมือง (คุมตลุงดิน
แดง) อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

6/3.1/28)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน 226 
โรงไฟฟายอย บานสระทอง 
หมูที่ 7 ตําบลทับสวาย 
เชื่อมตอถึงวัดโนนสําราญ บาน
โนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบล
เมืองพลับพลา อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 181 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
คสล.ไมนอยกวา 905 ตารางเมตร
 ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม. กําหนด 

494,000 ถนน 226 โรงไฟฟา
ยอย บานสระทอง 
หมูที่ 7 ตําบลทับ
สวาย เชื่อมตอถึงวัด
โนนสําราญ บานโนน
สําราญ หมูที่ 9 
ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/447)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

18 กอสรางถนน คสล. สายบาน
หนองมวงใหญ หมูที่ 1 ตําบล
งิ้ว ถึงบานโคกแค หมูที่ 7 
ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
คสล. ไมนอยกวา 610 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

332,000  สายบานหนองมวง
ใหญ หมูที่ 1 ตําบล
งิ้ว ถึงบานโคกแค 
หมูที่ 7 ตําบลกงรถ 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/449)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแสนสุข หมูที่ 8 
ตําบลหวยแถลง เชื่อมบาน
หนองตาฮิง ตําบลหวยแคน 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 171
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 
855 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

499,000 บานแสนสุข หมูที่ 8
 ตําบลหวยแถลง 
เชื่อมบานหนองตาฮิง
 ตําบลหวยแคน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/452)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

20 กอสรางถนน คสล.จากบาน
นายทิม รักบุญ หมูที่ 8 บาน
หนองนา ตําบลงิ้ว ถึงบานกงรถ
 หมูที่ 1 ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
คสล.ไมนอยกวา 912 ตารางเมตร
 ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด 

495,000 บานนายทิม รักบุญ 
หมูที่ 8 บานหนองนา
 ตําบลงิ้ว ถึงบานกง
รถ หมูที่ 1 ตําบลกง
รถ อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

6/3.1/344)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

21 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
18203) สุขาภิบาลสูงเนิน - 
โบราณสถานวัดธรรมจักรเสมา
รามอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 325 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,950 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

1,350,000  (อบจ.นม.18203) 
สุขาภิบาลสูงเนิน - 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักรเสมาราม
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง  (โอน 14)
(ทบทวน เลม2
6/3.1/134)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป65)

    13,729,000

21
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ครุภัณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพิ่มเติม (กันเงิน) 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก
1 ชุดสงเสริมการพัฒนา

ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม  ตามโครงการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม 
จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด ประกอบดวย
1.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
Scientific Experiment Set  Green Energy
ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด 
จํานวน 1 ชุด 
2.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
Technology Explorer
ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร นักสํารวจ
เทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด 
3.LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน 
4 ชุด

951,270 โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
อําเภอ

อําเภอปก
ธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/63)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4.LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM  การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 
4 ชุด
5.LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT  ไฟฟาและวงจร จํานวน 4 ชุด 
6.LEARNING LAB - ARCHITECTURE AND 
STRUCTURAL ENGINEERING ชุดการเรียนรู
เรื่องโครงสรางสถาปตยกรรม และวิศวกรรม 
จํานวน 4 ชุด 
7.LEARNING LAB MICRO:BIT COMPATIBLE
 ROBOTS ชุดการเรียนรูการสรางหุนยนต โดย
การเขียนโปรแกรมไมโครบิท จํานวน 3 ชุด 
8.LEARNING LAB - ROBOTICS WORKSHOP
 2.0 ชุดการทดลองแขนกลควบคุมแบบไรสาย 
จํานวน 3 ชุด
9.LEARNING LAB - BASIC SET  ชุดเรียนรู
ดานโครงสรางกลไกพื้นฐาน จํานวน 2 ชุด 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10.LEARNING LAB - CONSTRUCTION SET 
 ชุดเรียนรูดานโครงสรางกลไกดานวิศวกรรม 
จํานวน 2 ชุด 
11.Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
12.Green Mechanism Ball Track  ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด 
13.Green Mechanism Energy Power Box
 ชุดการทดลองพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด
14.Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด 
15.ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 6 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

2 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม  ตามโครงการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด ประกอบดวย
1.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB : 
Scientific Experiment Set Power Machine
 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร เครื่องกลกําลัง
 จํานวน 1 ชุด  
2.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
Scientific Experiment Set  Green Energy
ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด 
จํานวน 1 ชุด  
3.ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
Technology Explorer
ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร นักสํารวจ
เทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด

1,250,850 โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม

อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/66)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4.LEARNING LAB MICRO:BIT COMPATIBLE
 ROBOTS ชุดการเรียนรูการสรางหุนยนต โดย
การเขียนโปรแกรมไมโครบิท จํานวน 2 ชุด  
5.LEARNING LAB - ROBOTICS WORKSHOP
 2.0 ชุดการทดลองแขนกลควบคุมแบบไรสาย 
จํานวน 1 ชุด  
6.LEARNING LAB - BASIC SET  ชุดเรียนรู
ดานโครงสรางกลไกพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด  
7.LEARNING LAB - CONSTRUCTION SET 
ชุดเรียนรูดานโครงสรางกลไกดานวิศวกรรม 
จํานวน 1 ชุด  
8.Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด  
9.Green Mechanism Ball Track  ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด  
10.Green Mechanism Energy Power Box
 ชุดการทดลองพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11.Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 2 ชุด  
12.ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด  
13.ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา 
เพื่อสงเสริมการออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ความหนา 0.25 เซนติเมตร จํานวนพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 30 ตารางเมตร  ดานหลังหองเปน
ผนังจําลอง CREATIVE BOARD ดานหลังหอง
เปนผนังที่ออกแบบใหสามารถจําลองโมเดล
ตาง ๆ บนผนังไดเพื่อใหนักเรียนสรางสรรค 
ผลงานของตนเองไดอยางไมจํากัด ตัวอักษร
อะคริลิกสีสันสวยงาม หนาหอง จํานวน 1 ชุด 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม  ตามโครงการสงเสริม
การพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโค
รบิท โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคาทองตลาด 
ประกอบดวย
1.LEARNING LAB MICRO:BIT COMPATIBLE
 ROBOTS ชุดการเรียนรูการสรางหุนยนต โดย
การเขียนโปรแกรมไมโครบิท จํานวน 2 ชุด 
2.LEARNING LAB - PROGRAMMING 
EDUCATION ROBOT ชุดการทดลอง
วิทยาศาสตรการเรียนรูการเขียนโปรแกรมดวย
บัตรคําสั่ง จํานวน 2 ชุด 
3.LEARNING LAB - ROBOTICS WORKSHOP
 2.0  ชุดการทดลองแขนกลควบคุมแบบไรสาย
 จํานวน 2 ชุด

356,100 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อําเภอวังน้ํา

เขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/73)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4.LEARNING LAB - S4A PROGRAMMING 
BLOCKS ชุดการทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ
 จํานวน 2 ชุด
5.LEARNING LAB - SMART BT 
CONTROLLER  ชุดการทดลองเครื่องควบคุม
อัจฉริยะ จํานวน 2 ชุด
6.LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE  แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน
 2 ชุด
7.LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM  การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 
2 ชุด 
8.LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT  ไฟฟาและวงจร จํานวน 2 ชุด  
9.LEARNING LAB - ARCHITECTURE AND 
STRUCTURAL ENGINEERING ชุดการเรียนรู
เรื่องโครงสรางสถาปตยกรรม และวิศวกรรม 
จํานวน 2 ชุด 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10.LEARNING LAB - GAS AND 
PNEUMATICS  แกสและนิวเมติก จํานวน 2 
ชุด 
11.LEARNING LAB - WIND POWER  
พลังงานลม จํานวน 2 ชุด 
12.LEARNING LAB - LIGHT AND SOLAR 
ENERGY  แสงและพลังงานแสงอาทิตย จํานวน
 2 ชุด
13.LEARNING LAB - LIQUID AND 
HYDRAULICS  ของเหลวและระบบไฮดลอลิกส
 จํานวน 2 ชุด
14.LEARNING LAB - CHEMICAL BATTERY 
 แบตเตอรี่เคมี จํานวน 2 ชุด 
15.LEARNING LAB - OPTICAL DEVICES  
อุปกรณทางทัศนศาสตร จํานวน 2 ชุด 
16.Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
17.Green Mechanism Ball Track  ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

18.Green Mechanism Energy Power Box
 ชุดการทดลองพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด 
19.Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด 
20.ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 4 ชุด 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตามโครงการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 
จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด ประกอบดวย
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
 Scientific Experiment Set  Power 
Machine ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร 
เครื่องกลกําลัง จํานวน 1 ชุด
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
 Scientific Experiment Set  Green Energy
 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด
 จํานวน 1 ชุด
3. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Technology Explorer ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นักสํารวจเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด

1,250,850 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อําเภอปก

ธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/83)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 2 ชุด
5. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
6. LEARNING LAB - BASIC SET ชุดเรียนรู
ดานโครงสรางกลไกพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด
7. LEARNING LAB - CONSTRUCTION SET 
ชุดเรียนรูดานโครงสรางกลไกดานวิศวกรรม 
จํานวน 1 ชุด
8. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
9. Green Mechanism Ball Track ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด
10. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 2 ชุด
12. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด
13. ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา
 เพื่อสงเสริมการออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความหนา 0.25 เซนติเมตร 
จํานวนพื้นที่รวมไมนอยกวา 30 ตารางเมตร 
ดานหลังหองเปนผนังจําลอง CREATIVE 
BOARD ดานหลังหองเปนผนังที่ออกแบบให
สามารถจําลองโมเดลตางๆ บนผนังไดเพื่อให
นักเรียนสรางสรรค ผลงานของตนเองไดอยาง
ไมจํากัด ตัวอักษรอะคริลิกสีสันสวยงามหนาหอง
 จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

5 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม ตามโครงการสงเสริม
การพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโค
รบิท โรงเรียนชองแมววิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคาทองตลาด 
ประกอบดวย
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Scientific Experiment Set  Green Energy
 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด
 จํานวน 1 ชุด
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Technology Explorer ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นักสํารวจเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด
3. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 1 ชุด

750,960 โรงเรียน
ชองแมว
วิทยาคม

อําเภอลําทะ
เมนชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/18)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4. LEARNING LAB - PROGRAMMING 
EDUCATION ROBOT ชุดการทดลอง
วิทยาศาสตรการเรียนรูการเขียนโปรแกรมดวย
บัตรคําสั่ง จํานวน 1 ชุด
5. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
6. LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน 
1 ชุด
7. LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 1
 ชุด
8. LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT ไฟฟาและวงจร จํานวน 1 ชุด
9. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
10. Green Mechanism Ball Track ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
12. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด
13. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 3 ชุด 
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

6 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ตามโครงการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด ประกอบดวย
1. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 2 ชุด
2. LEARNING LAB - PROGRAMMING 
EDUCATION ROBOT
ชุดการทดลองวิทยาศาสตรการเรียนรูการเขียน
โปรแกรมดวยบัตรคําสั่ง จํานวน 2 ชุด
3. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0  ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 2 ชุด

356,100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม

อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/21)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4. LEARNING LAB - S4A PROGRAMMING 
BLOCKS ชุดการทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ
 จํานวน 2 ชุด
5. LEARNING LAB - SMART BT 
CONTROLLER ชุดการทดลองเครื่องควบคุม
อัจฉริยะ จํานวน 2 ชุด
6. LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน 
2 ชุด
7. LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 2
 ชุด
8. LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT ไฟฟาและวงจร จํานวน 2 ชุด
9. LEARNING LAB - ARCHITECTURE AND 
STRUCTURAL ENGINEERING ชุดการเรียนรู
เรื่องโครงสรางสถาปตยกรรม และวิศวกรรม 
จํานวน 2 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10. LEARNING LAB - GAS AND 
PNEUMATICS แกสและนิวเมติก จํานวน 2 ชุด
11. LEARNING LAB - WIND POWER 
พลังงานลม จํานวน 2 ชุด
12. LEARNING LAB - LIGHT AND SOLAR 
ENERGY แสงและพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 
2 ชุด
13. LEARNING LAB - LIQUID AND 
HYDRAULICS ของเหลวและระบบไฮดลอลิกส 
จํานวน 2 ชุด
14. LEARNING LAB - CHEMICAL BATTERY
 แบตเตอรี่เคมี จํานวน 2 ชุด
15. LEARNING LAB - OPTICAL DEVICES 
อุปกรณทางทัศนศาสตร จํานวน 2 ชุด
16. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
17. Green Mechanism Ball Track  ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

18. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
19. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด
20. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 4 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

7 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา ตามโครงการสงเสริม
การพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโค
รบิท โรงเรียนดานเกวียนวิทยา จํานวน 1 ชุด 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคาทองตลาด 
ประกอบดวย
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  : 
 Scientific Experiment Set  Power 
Machine  ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร 
เครื่องกลกําลัง จํานวน 1 ชุด
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Scientific Experiment Set  Green Energy
 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด
 จํานวน 1 ชุด
3. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Technology Explorer ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นักสํารวจเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด

1,250,850 โรงเรียน
ดานเกวียน

วิทยา
อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/24)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 2 ชุด
5. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
6. LEARNING LAB - BASIC SET ชุดเรียนรู
ดานโครงสรางกลไกพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด
7. LEARNING LAB - CONSTRUCTION SET 
ชุดเรียนรูดานโครงสรางกลไกดานวิศวกรรม 
จํานวน 1 ชุด 
8. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
9. Green Mechanism Ball Track  ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด 
10. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 2 ชุด
12. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด
13. ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา
 เพื่อสงเสริมการออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีความหนา 0.25 เซนติเมตร จํานวน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 30 ตารางเมตร ดานหลัง
หองเปนผนังจําลอง CREATIVE BOARD 
ดานหลังหองเปนผนังที่ออกแบบใหสามารถ
จําลองโมเดลตางๆบนผนังไดเพื่อใหนักเรียน
สรางสรรค ผลงานของตนเองไดอยางไมจํากัด
ตัวอักษร อะครีลิกสีสันสวยงาม หนาหอง 
จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

8 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม ตามโครงการสงเสริม
การพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโค
รบิท โรงเรียนโตนดพิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคาทองตลาด 
ประกอบดวย
1. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 4 ชุด
2. LEARNING LAB - PROGRAMMING 
EDUCATION ROBOT ชุดการทดลอง
วิทยาศาสตรการเรียนรูการเขียนโปรแกรมดวย
บัตรคําสั่ง จํานวน 4 ชุด
3. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 4 ชุด

544,000 โรงเรียน
โตนดพิทยา

คม
อําเภอโนนสูง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/30)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4. LEARNING LAB - S4A PROGRAMMING 
BLOCKS ชุดการทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ
 จํานวน 4 ชุด
5. LEARNING LAB - SMART BT 
CONTROLLER ชุดการทดลองเครื่องควบคุม
อัจฉริยะ จํานวน 4 ชุด
6. LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน 
2 ชุด
7. LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 2
 ชุด
8. LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT ไฟฟาและวงจร จํานวน 2 ชุด
9. LEARNING LAB - ARCHITECTURE AND 
STRUCTURAL ENGINEERING ชุดการเรียนรู
เรื่องโครงสรางสถาปตยกรรม และวิศวกรรม 
จํานวน 2 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10. LEARNING LAB - GAS AND 
PNEUMATICS แกสและนิวเมติก จํานวน 2 ชุด
11. LEARNING LAB - WIND POWER 
พลังงานลม จํานวน 4 ชุด
12. LEARNING LAB - LIGHT AND SOLAR 
ENERGY แสงและพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 
2 ชุด
13. LEARNING LAB - LIQUID AND 
HYDRAULICS ของเหลวและระบบไฮดลอลิกส 
จํานวน 2 ชุด
14. LEARNING LAB - CHEMICAL BATTERY
 แบตเตอรี่เคมี จํานวน 2 ชุด
15. LEARNING LAB - OPTICAL DEVICES 
อุปกรณทางทัศนศาสตร จํานวน 2 ชุด
16. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
17. Green Mechanism Ball Track ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

18. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
19. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 2 ชุด
20. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 6 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

9 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
ประทาย

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนประทาย  ตามโครงการสงเสริมการ
พัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท
 โรงเรียนประทาย จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑที่
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ หาซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด ประกอบดวย
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู Learning Lab :  
Scientific Experiment Set  Power 
Machine  ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร 
เครื่องกลกําลัง จํานวน 1 ชุด
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู Learning Lab : 
Scientific  Experiment Set  Green Energy
  ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงาน
สะอาด จํานวน 1 ชุด
3. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู Learning Lab : 
Technology Explorer
ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร นักสํารวจ
เทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด

1,996,700 โรงเรียน
ประทาย
อําเภอ

ประทาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/45)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู Learning Lab : 
Learning Lab Brick Construction  ชุดการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร  อุปกรณตัวตอ
อัจฉริยะ จํานวน 1 ชุด
5. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 8 ชุด
6. LEARNING LAB MICRO : BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 8 ชุด
7. LEARNING LAB - AI EDUCATIONAL 
BLOCKS  ชุดนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนา
ทักษะดานปญญาประดิษฐ จํานวน 9 ชุด
8. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 2 ชุด
9. Green Mechanism Ball Track  ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 2 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 2 ชุด
11. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 2 ชุด
12. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 10 ชุด
13. ภาชนะพลาสติกสําหรับจัดเก็บวัสดุ
การศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 40 ชุด
14. ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา
 เพื่อสงเสริมการออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความหนา 0.25 ซม. จํานวนพื้นที่
รวมไมนอยกวา 30 ตารางเมตร  ดานหลังหอง
เปนผนังจําลอง Creative Board เปนผนังที่
ออกแบบใหสามารถจําลองโมเดลตางๆ บนผนัง
ไดเพื่อใหนักเรียนสรางสรรคผลงานของตนเอง
ไดอยางไมจํากัด ขนาดไมนอยกวา 4.5 ตาราง
เมตรตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม หนาหอง 
จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
มะคาวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนมะคาวิทยา ตามโครงการสงเสริมการ
พัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท
 โรงเรียนมะคาวิทยา จํานวน 1 ชุด เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑหาซื้อไดตามราคาทองตลาด 
ประกอบดวย
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Scientific Experiment Set  Green Energy
 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด
 จํานวน 1 ชุด
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Technology Explorer ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นักสํารวจเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด

750,960 โรงเรียน
มะคาวิทยา

อําเภอโนนสูง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/54)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมรโครบิท
 จํานวน 1 ชุด
4. LEARNING LAB - PROGRAMMING 
EDUCATION ROBOT ชุดการทดลอง
วิทยาศาสตรการเรียนรูการเขียนโปรแกรมดวย
บัตรคําสั่ง จํานวน 1 ชุด
5. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
6. LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน 
1 ชุด
7. LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 1
 ชุด
8. LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT ไฟฟาและวงจร จํานวน 1 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

9. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
10. Green Mechanism Ball Track ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด
11. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
12. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด
13. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 3 ชุด
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11 ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ชุดสงเสริมการพัฒนา
ทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต และไมโครบิท 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ตามโครงการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง หุนยนต 
และไมโครบิท โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 
 จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ หาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด ประกอบดวย
1. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Scientific Experiment Set  Green Energy
 ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด
 จํานวน 1 ชุด
2. ชุดปฏิบัติการการเรียนรู LEARNING LAB  :
 Technology Explorer ชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นักสํารวจเทคโนโลยี จํานวน 1 ชุด

750,960 โรงเรียน
หนองบุญ

มากพิทยาคม
อําเภอ

หนองบุญ
มาก

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/101)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3. LEARNING LAB MICRO:BIT 
COMPATIBLE ROBOTS ชุดการเรียนรูการ
สรางหุนยนต โดยการเขียนโปรแกรมไมโครบิท 
จํานวน 1 ชุด
4. LEARNING LAB - PROGRAMMING 
EDUCATION ROBOT ชุดการทดลอง
วิทยาศาสตรการเรียนรูการเขียนโปรแกรมดวย
บัตรคําสั่ง จํานวน 1 ชุด
5. LEARNING LAB - ROBOTICS 
WORKSHOP 2.0 ชุดการทดลองแขนกล
ควบคุมแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
6. LEARNING LAB - FORCE AND SIMPLE 
MACHINE แรงและเครื่องกลอยางงาย จํานวน 
1 ชุด
7. LEARNING LAB - MOTION AND 
MECHANISM การเคลื่อนที่และกลไก จํานวน 1
 ชุด
8. LEARNING LAB - ELECTRICITY AND 
CIRCUIT ไฟฟาและวงจร จํานวน 1 ชุด
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4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

9. Green Mechanism Basic Set ชุดการ
ทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ชุด
10. Green Mechanism Ball Track ชุดการ
ทดลองรางกลิ้งบอล จํานวน 1 ชุด
11. Green Mechanism Energy Power 
Box ชุดการทดลองพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 ชุด
12. Green Mechanism Jumbo Base Grids
 ฐานรองชุดตอพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวน
 1 ชุด
13. ชั้นวางหนังสือคูมือ จํานวน 3 ชุด

12 ครุภัณฑหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนกุดจิก
วิทยาจํานวน 1 ชุด  ปะกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้
1. กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมคอมพิวเตอร  
จํานวน 1 ชุด  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด

147,000  โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/4)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)
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4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

13 ครุภัณฑหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
- กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมคอมพิวเตอร  
จํานวน 1 ชุด  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

147,000  โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม

อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/22)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

14 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับหอประชุม โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม จํานวน 1 ชุด รายละเอียด
ประกอบดวย
1.กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมคอมพิวเตอร 1 
ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด

147,000 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่

 10
ผ.03/89)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป65)

   10,650,600
14รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840?2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 27,700 บาท
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับลาสุด 
   

27,700 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

2 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 39,990 บาท
-  เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด  

39,990 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

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

74



ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3 ขาตั้งพื้นทีวีแบบมีลอเลื่อน จัดซื้อขาตั้งพื้นทีวีแบบมีลอเลื่อน จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 11,490 บาท  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. รองรับทีวี 32 นิ้ว – 75 นิ้ว
2. ขาตั้งพื้นทีวี (TV Stand) เหล็กแบบ
ลอเลื่อน ปรับสูง/ต่ํา ปรับหมุนได
3. รองรับน้ําหนักทีวี 50 Kgs. DVD 5 Kgs.
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด  

22,980 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

75



ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4 กลองเว็บแคม จัดซื้อกลองเว็บแคม สําหรับระบบการ
ประชุมผาน Video Conference จํานวน 
1 ชุดๆ ละ 36,590 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1. มีคุณภาพวิดีโอระดับ HD 1080p 
ที่ 30 เฟรม/วินาที
2. สามารถแพนกลองได 260 องศา
เอียงกลองได 130 องศาเปนอยางนอย
3. สามารถซูมภาพไดไมนอยกวา 10 เทา
โดยไมสูญเสียขอมูล ควบคุมจากรีโมท
4. มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
5. มีสายสัญญาณ สําหรับการเชื่อมตอ 
Hub กับ PC แบบ USB
6. มีสายสัญญาณ สําหรับการเชื่อมตอกลอง
-  เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

36,590 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

5 จอแสดงภาพ จัดซื้อจอแสดงภาพ 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,890 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา 23.8 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม
นอยกวา 1,920x1,080 พิกเซล
3. Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
4. Contrast Ratio ไมนอยกวา 1000 : 1
5. ชองเชื่อมตอแบบ HDMI และ VGA
-  เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

9,780 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

6 ครุภัณฑหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนกุด
จิกวิทยา จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 4,100 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ
3. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง
 - เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
 - เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด    

88,900  โรงเรียนกุด
จิกวิทยา

อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/2)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

7 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาด 5500 ANSI Lumens
 จํานวน 1 เครื่อง 
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาด 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด 

108,300 โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม
อําเภอลําทะ

เมนชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/16)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

8 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 
150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด 

108,300  โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/30)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

9 ครุภัณฑหองประชุม
อเนกประสงคแบบมีชั้นลอย  
โรงเรียนบัวลาย

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมอเนกประสงค
แบบ
มีชั้นลอย โรงเรียนบัวลาย รายละเอียด
ประกอบดวย
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
2.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว 
3.เครื่องฉาพภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด 

129,300  โรงเรียนบัว
ลาย

อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 5
ผ.03/18)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม  
โรงเรียนปรางคทองวิทยา  

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม  
โรงเรียนปรางคทองวิทยา จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดประกอบดวย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง  
2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 
150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

108,300  โรงเรียน
ปรางคทอง

วิทยา  
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/42)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนปากชอง 2

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียน
ปากชอง 2
รายละเอียดประกอบดวย
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง  
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

108,300 โรงเรียนปาก
ชอง 2

อําเภอปาก
ชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/47)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

12 ครุภัณฑหอประชุม
อเนกประสงค โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑหอประชุมอเนกประสงค 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
รายละเอียดประกอบดวย
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

108,300 โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
อําเภอ

อําเภอปก
ธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/61)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

13 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา รายละเอียด
ประกอบดวย
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

108,300 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อําเภอปก

ธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/74)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

14 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับหอประชุม โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม รายละเอียดประกอบดวย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 
5500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 
120 นิ้ว 1 จอ 
3. เครื่องกระจายสัญญาณภาพ 1:4 
จํานวน 1 เครื่อง 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

107,800 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/88)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

15 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens 1 
เครื่อง 
2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 
150 นิ้ว 1 จอ 
3. เครื่องฉายภาพสามมิติแบบที่ 1 จํานวน
 1 เครื่อง 
4. เครื่องสงสัญญาณภาพไรสาย 1 เครื่อง 
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด

139,300 โรงเรียน
หนองหวา
พิทยาสรรค

อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 5
2/2.1/33)
(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1
5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

16 ครุภัณฑหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 4100 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด 

88,900  โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม

อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 10
ผ.03/20)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป

65)

    1,341,040
16รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

88



 

 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

 

๘๙ 



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
1 ระบบเครื่องเสียง จัดซื้อชุดระบบเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด รวม

คาติดตั้งพรอมอุปกรณอ่ืนๆ ประกอบดวย
1. ไมโครโฟนประชุมไรสาย (ประธาน) จํานวน 
1 ตัวๆละ 8,900 บาท
2. ไมโครโฟนประชุมไรสาย (ผูเขารวมประชุม) 
จํานวน 24 ตัวๆ ละ 7,900 บาท เปนเงิน 
189,600 บาท
3. ชุดควบคุมไมโครโฟนไรสายรองรับ 
50 ไมค จํานวน 1 เครื่องๆละ 26,900 บาท
4. ชุดไมคเสริมขยายชวงรับสัญญาณ 
จํานวน 1 ชุดๆละ 11,500 บาท
5.คาติดตั้งและอุปกรณอ่ืนๆ จํานวน 1 งาน เปน
เงิน 49,350 บาท
-  เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด  

286,250 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

2 ครุภัณฑหองประชุมเล็ก
 โรงเรียนกุดจิกวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนกุดจิก
วิทยา จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ
อื่นๆ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. ลําโพง 40 วัตต จํานวน 4 ชุด
2. ไมโครโฟนสําหรับประธาน จํานวน 1 ตัว
3. .ไมโครโฟนสําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 
20 ตัว
4. เครื่องจายกระแสไฟพรอมควบคุม จํานวน 1
 เครื่อง
5. เครื่องผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง 120 
วัตต  
จํานวน 1 เครื่อง 
6. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด 
7. ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน
 1 ชุด
8. ตูแร็คขนาด 9U จํานวน 1 ชุด  
9. อุปกรณพรอมสายสัญญาณสําหรับหองประชุม 

จํานวน 1 งาน 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

263,900  โรงเรียนกุด
จิกวิทยา

อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/3)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3 ครุภัณฑหองประชุมเล็ก
 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมเล็ก โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้งและ
อุปกรณอ่ืนๆ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
1. ลําโพง 40 วัตต จํานวน 4 ชุด 
2. ไมโครโฟนสําหรับประธาน จํานวน 1 ตัว 
3. ไมโครโฟนสําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 
20 ตัว  
4. เครื่องจายกระแสไฟพรอมควบคุม จํานวน 1
 เครื่อง 
5. เครื่องผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง 120 
วัตต จํานวน 1 เครื่อง  
6. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด  
7. ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน
 1 ชุด  
8. ตูแร็คขนาด 9U จํานวน 1 ชุด  
9. อุปกรณพรอมสายสัญญาณสําหรับหอง
ประชุม จํานวน 1 งาน  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

263,900  โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม

อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/21)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้งพรอม
อุปกรณอ่ืนๆ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1.ลําโพงขนาด 1000 วัตต Bi-amp จํานวน 4
 ชุด  
2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เครื่อง  
3.เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ จํานวน
 1 เครื่อง 
4.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือจํานวน 1 ชุด  
5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน 
1 ชุด  
6.ตูแร็ค ขนาด 15 U  จํานวน 1 ชุด  
7.ขาแขวนสําหรับลําโพง จํานวน 4 ชุด  
8.อุปกรณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  
9.สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

391,600 โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/31)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

93



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

5 ครุภัณฑหองประชุม
อเนกประสงคแบบมีชั้น
ลอย  โรงเรียนบัวลาย

จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมอเนกประสงคแบบมี
ชั้นลอย โรงเรียนบัวลาย จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดประกอบดวย
1.ลําโพง 120 วัตต พรอมขาตั้งพื้น จํานวน 4 
ชุด  
2.เครื่องประมวลผลดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง  
3.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เครื่อง  
4.เครื่องขยายสัญญาณเสียง 300 วัตต จํานวน
 2 เครื่อง  
5.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 2 ชุด  
6.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน 
2 ชุด  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคา
ทองตลาด 

346,000 โรงเรียนบัว
ลาย

อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 5
ผ.03/20)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

6 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้งพรอม
อุปกรณอ่ืนๆ ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1. ลําโพงขนาด 1000 วัตต Bi-amp จํานวน 4
 ชุด  
2. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1
 เครื่อง  
3. เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ จํานวน
 1 เครื่อง  
4. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด  
5. ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน
 1 ชุด   
6. ตูแร็คขนาด 15U 1 ชุด   
7. ขาแขวนสําหรับลําโพง จํานวน 4 ชุด   
8. อุปกรณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  
9. สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

391,600 โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม
อําเภอลําทะ

เมนชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/17)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

95



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

7 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม  โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา  

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม  โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา  จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้ง
พรอมอุปกรณอ่ืนๆรายละเอียดประกอบดวย
1. ลําโพง ขนาด 1,000 วัตต 4 ชุด ราคาชุด
ละ 65,500 บาท 
2. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง 
3. เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ 1 ชุด 
4. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 
1 ชุด 
5. ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ 1 ชุด 
6. อุปกรณสําหรับติดตั้ง 1 ชุด 
7. สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง 1 ชุด 
8. ตูแร็ค ขนาด 15 U 1 ชุด 
9. ขาแขวนสําหรับลําโพง 4 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

391,600 โรงเรียน
ปรางคทอง

วิทยา  
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/43)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

96



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

8 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
ปากชอง 2

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนปากชอง 2 จํานวน 1 ชุด รวมคา
ติดตั้งพรอมอุปกรณอ่ืนๆ
รายละเอียดประกอบดวย
1.ลําโพงขนาด 1000 วัตต Bi-amp จํานวน 4
 ชุด 
2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เครื่อง 
3.เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ จํานวน
 1 เครื่อง 
4.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ
จํานวน 1 ชุด 
5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน 
1 ชุด 
6.อุปกรณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
7.สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
8.ตูแร็ค ขนาด 15 U  จํานวน 1 ชุด 
9.ขาแขวนสําหรับลําโพง จํานวน 4 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

391,600  โรงเรียน
ปากชอง 2
อําเภอปาก

ชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/48)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

9 ครุภัณฑหอประชุม
อเนกประสงค โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑหอประชุมอเนกประสงค โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม จํานวน 1 ชุด รวมคา
ติดตั้งพรอมอุปกรณอ่ืนๆ รายละเอียด
ประกอบดวย
1.ลําโพงขนาด 1000 วัตต Bi-amp จํานวน 4
 ชุด 
2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เครื่อง 
3.เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ จํานวน
 1 เครื่อง 
4.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือจํานวน 1 ชุด 
5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน 
1 ชุด 
6.ตูแร็ค ขนาด 15 U  จํานวน 1 ชุด 
7.ขาแขวนสําหรับลําโพง จํานวน 4 ชุด 
8.อุปกรณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
9.สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

391,600 โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
อําเภอ

อําเภอปก
ธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/62)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

98



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้ง
พรอมอุปกรณอ่ืนๆ รายละเอียดประกอบดวย
1.ลําโพงขนาด 1000 วัตต Bi-amp จํานวน 4
 ชุด 
2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เครื่อง 
3.เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ จํานวน
 1 เครื่อง 
4.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด 
5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน 
1 ชุด
6.ตูแร็ค ขนาด 15 U จํานวน 1 ชุด 
7.ขาแขวนสําหรับลําโพง จํานวน 4 ชุด 
8.อุปกรณสําหรับติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด 
9.สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

 

391,600 โรงเรียน
สะแกราช
ธวัชศึกษา
อําเภอปก

ธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/75)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

99



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับหอประชุม โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม จํานวน 1 ชุด รวมคาติดตั้ง
พรอมอุปกรณอ่ืน รายละเอียดประกอบดวย
1. ตูแร็ค ขนาด 15U 1 ชุด 
2. ลําโพง ขนาด 40 วัตต 4 ชุด 
3. เครื่องขยายสัญญาณเสียง 240 วัตต 1 
เครื่อง 
4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง 1 เครื่อง 
5. เครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ 1 ชุด 
6. ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 1 ชุด 
7. ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ 1 ชุด 
8. อุปกรณสําหรับติดตั้ง 1 ชุด 
9. สายสัญญาณสําหรับติดตั้ง 1 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

163,900  โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/90)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

100



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

12 ครุภัณฑสําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรคจํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
1.ลําโพง 120 วัตต พรอมขาตั้งพื้น 4 ชุด 
2.เครื่องประมวลผลดิจิตอล 1 ชุด 
3.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง 1 ชุด 
4.เครื่องขยายสัญญาณเสียง 300 วัตต 2 ชุด 
5.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 2 ชุด 
6.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ 2 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

346,000 โรงเรียน
หนองหวา
พิทยาสรรค

อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 5
ผ.03/35)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

13 ลําโพงสําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอรโรงเรียน
คลองไผ

จัดซื้อลําโพง40วัตต จํานวน 4 ตัวๆละ
13,500 บาท เปนเงิน 54,000 บาท  เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาทองตลาด(ราคา
ทองตลาด)

54,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 16)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 3
ผ.03/28)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

101



ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

14 ขาตั้งสําหรับ LED 
Touch สําหรับหอง
คอมพิวเตอรโรงเรียน
คลองไผวิทยา

จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch จํานวน 1 
อันๆละ 11,500 บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตาม
ราคาทองตลาด(ราคาทองตลาด)

11,500 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 16)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 3
ผ.03/28)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

15 เครื่องรับสงภาพและ
เสียงไรสายโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

จัดซื้อเครื่องรับสงภาพและเสียงไรสายโรงเรียน
วัดประชานิมิตร จํานวน 1 เครื่องๆละ 18,900
 บาท  เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด(ราคาทองตลาด)

18,900 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 16)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 3
ผ.03/52)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

     4,103,950
15รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 พัดลมอุตสาหกรรมติดผนังใน

อาคารอเนกประสงค หรือ
หอประชุมโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 
30 นิ้ว 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนังในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 
30 นิ้ว จํานวน 108 ตัวๆละ 3,590 สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 12 ตัว 
ดังนี้
1. โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา  
2. โรงเรียนสองครพิทยาคม        
3. โรงเรียนกฤษณาวิทยา           
4. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ            
5. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร           
6. โรงเรียนวังโปงพิทยาคม         
7. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม  
8. โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว     
9. โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. เปนพัดอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด
ไมนอยกวา 30 นิ้ว

387,720 1. โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ
วิทยา
2. โรงเรียน
สองครพิทยาคม
3. โรงเรียน
กฤษณาวิทยา  
4. โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ  
5. โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร
6. โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม 
7. โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
8. โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญา
ขาว
9. โรงเรียน
กลางดงปุณณ
วิทยา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข ครั้งที่ 3 

 ผ.03/7)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

2. ใบพัดอลูมิเนียม
3. โครงสรางทําจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง 
ทนทาน
4. ปรับความแรงได 3 ระดับ 
5. ปรับหมุนสายไดไมนอยกวา 90 องศา
6. มีขนาดกําลังไฟไมนอยกวา 200 วัตต
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

2 พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้ง
พื้นในอาคารอเนกประสงค 
หรือหอประชุมโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 9 โรงเรียนๆ ละ 2 ตัวๆ ละ 3,850 บาท ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา  
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม        
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา           
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ            
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร           
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม         
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม  
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว     
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. เปนพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด
ใบพัดนอยกวา 30 นิ้ว 

69,300 1. โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ
วิทยา
2. โรงเรียน
สองครพิทยาคม
3. โรงเรียน
กฤษณาวิทยา  
4. โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ  
5. โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร
6. โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม  
7. โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
8. โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญา
ขาว
9. โรงเรียน
กลางดงปุณณ
วิทยา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข ครั้งที่ 3 

ผ.03/8)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

2. ใบพัดลมเปนอลูมิเนียม
3. โครงสรางทําจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง 
ทนทาน
4. ปรับความแรงได 3 ระดับ 
5. ปรับหมุนสายไดไมนอยกวา 90 องศา
6. มีขนาดกําลังไฟไมนอยกวา 200 วัตต
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3 โตะอเนกประสงค สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อโตะอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 
75x180x75 เซนติเมตร จํานวน 9 โรงเรียนๆ
 ละ 30 ตัวๆ ละ 1,120 บาท ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา  
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม        
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา           
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ            
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร           
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม         
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม  
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว     
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

302,400 1. โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ
วิทยา
2. โรงเรียน
สองครพิทยาคม
3. โรงเรียน
กฤษณาวิทยา  
4. โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ  
5. โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร
6. โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม
7. โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม
8. โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญา
ขาว
9. โรงเรียน
กลางดงปุณณ
วิทยา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(แกไข ครั้งที่ 3 

ผ.03/9)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4 โตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ 
ละ 8,900 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. ระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น
2. มี 7 ลิ้นชัก มีที่พักเทา
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด 

26,700 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

5 โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ
 ละ 5,900 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. ระบบกุญแจล็อค 2 ชั้น
2. มี 4 ลิ้นชัก มีที่พักเทา
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

5,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

6 เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง 
วัสดุหุมหนัง PVC

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง วัสดุหุมหนัง 
PCV จํานวน 2 ตัวๆ ละ 7,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดตัดแตง
ขึ้นรูปตามรูปทรงของเกาอ้ี
2. ปรับสูงต่ํา ใชระบบไฮโดรลิค 
วัสดุหุมหนัง PVC
3. เทาแขนผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
บุฟองนํ้าหุมหนังเทียม
4. โครงขาเปนแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับ
ขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มีลอเลื่อน
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

7 เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง 
วัสดุหุมหนังเทียม

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง วัสดุหุมหนัง
เทียม จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. พนักพิง+เบาะที่นั่งบุดวยฟองนํ้าหนา 
วัสดุหุมหนังเทียม
2. แขนเกาอี้ทําจากเหล็กดัดขึ้นรูปหุมหนังเทียม
3. มีแปนโยกปรับเอนได
4. โครงขาเปนแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับ
ขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มีลอเลื่อน
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด

27,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

8 เกาอ้ีสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 24 ตัวๆ ละ 
3,000 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. โคลงภายในผลิตจากเหล็กตัดแตงขึ้นรูปตาม
รูปทรงของเกาอ้ี
2. วัสดุที่ใชสําหรับหุมเกาอี้ทําดวยหนังเทียม
3. เทาแขนผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
บุฟองนํ้า หุมหนังเทียม
4. โครงขาเปนแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับ
ขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มีลอเลื่อน
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด  

72,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

9 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลังๆ ละ
 5,900 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับลาสุด

5,900 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

10 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

จัดซื้อตูเหล็ก
บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 1 หลังๆ ละ 8,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. จัดเก็บ 3 ชั้น
2. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติก
แบบฝง พรอมกุญแจล็อค
3. แผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน
ปรับระดับไดตามตองการ
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด 

8,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

11 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 2 ชั้น

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 ชั้น 
จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝง มี
กุญแจล็อค
2. แผนชั้นวางปรับระดับได
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด  

11,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

113



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

12 ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลังๆ 
ละ 6,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. ตูเก็บเอกสารมี 4 ลิ้นชัก 
2. กันสนิมและเคลือบสี
-  เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ทองตลาด  

13,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

13 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
1. โตะประชุมสําหรับประธาน 1 ตัว 
2. โตะประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม 8 ตัว 
3. เกาอ้ีสําหรับประธาน 1 ตัว 
4. เกาอ้ีผูเขารวมประชุม 16 ตัว 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

81,200  โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม ครั้งที่

 10
ผ.03/91)

(กันเงิน ป64 
ดําเนินการ ป

65)

  1,026,120

13รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

34,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

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

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

16,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

22,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
 ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 4 
ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

15,200 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)
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ผด.02/1
13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

5 เครื่องพิมพ Multifunction
 หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
 หรือ LED สี จํานวน 3เครื่องๆ 
ละ 15,000 บาท 
- เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฏตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด

45,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)

6 ครุภัณฑหองประชุม
อเนกประสงคแบบมีชั้นลอย 
 โรงเรียนบัวลาย

จัดซื้อครุภัณฑ หองประชุม
อเนกประสงคแบบ
มีชั้นลอย  โรงเรียนบัวลาย 
รายละเอียดประกอบดวย
- ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 
27U จํานวน 1 ตู  
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด 

14,700 โรงเรียนบัว
ลาย

อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ผ.03/19)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)
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ผด.02/1
13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

7 ครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอประชุม 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค
จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณขนาด 
27U 1 ชุด 
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อ
ไดตามราคาทองตลาด

14,700 โรงเรียน
หนองหวา
พิทยาสรรค

อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ผ.03/34)
(กันเงิน ป64 

ดําเนินการ ป 65)

      161,600
7รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02/1

14.ประเภทครุภัณฑกีฬา
 

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

การ หลัก
1 เครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส จัดซื้อเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส จํานวน 3 

เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  เปนเงิน  
30,000 บาท
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด (ราคาทองตลาด)

30,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

2 โตะเทเบิลเทนนิส จัดซื้อโตะเทเบิลเทนนิส  ขนาดความหนา 
25 มิลลิเมตร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 
18,000 บาท  เปนเงิน  72,000 บาท
- เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคา  
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

72,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 14)
(กันเงิน ป64

ดําเนินการ ป65)

    102,000
2รวมโครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

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

รวมงบประมาณ
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพิ่มเติม (จายขาดเงินสะสม)   
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 137 100.00% 631,394,800 100.00% สํานักชาง

รวม 137 100.00% 631,394,800 100.00%

รวมทั้งสิ้น 137 100.00% 631,394,800 100.00%

           บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม(จายขาดเงินสะสม)
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
1 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต บานหนอง
เตา หมูที่ 9 ตําบลบึงพะไล 
เชื่อม บานหนองขามนาดี 
ตําบลแกงสนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
12,000 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่    
อบจ.นม. กําหนด

     10,425,000 บานหนองเตา หมูที่ 
9 ตําบลบึงพะไล 
เชื่อม บานหนองขาม
นาดี ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/361)

2 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ศูนยกลาง ตําบลแกงสนาม
นาง ถึงแยก บานหนองโดน 
ตําบลโนนสําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่     
 อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานศูนยกลาง 
ตําบลแกงสนามนาง 
ถึงแยก บานหนอง
โดน ตําบลโนน
สําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/6)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 ถนน (อบจ.นม.19204) 
บานบึงออ - บานโตนด 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
18,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
19204) บานบึงออ
 - บานโตนด อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/148)

4 กอสรางถนนลาดยาง สาย
หนองมวง หมูที่ 5 เชื่อม 
บานโกรกกระหาด หมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ยาว 360 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,160 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายหนองมวง หมูที่ 
5 เชื่อม บานโกรก
กระหาด หมูที่ 4 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/209)

127



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

5 ถนน อบจ.นม.11202 ขาม
สะแกแสง - บานโนนผักชี 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
1,140 เมตร หนา 0.20 เมตร
 หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 7,980 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. 
พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       8,727,000 ถนน อบจ.นม.
11202 ขาม
สะแกแสง - บาน
โนนผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/79)

6 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนตําหนัก หมูที่ 4 
ตําบลเมืองเกษตร ถึง 
บานเมืองชัย ตําบลโนนเมือง
 อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง
 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานโนนตําหนัก หมู
ที่ 4 ตําบลเมือง
เกษตร ถึง บานเมือง
ชัย ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/21)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

7 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากซอยปาเต็งหนา ถึงบาน
นายโอ บานเมืองทอง หมูที่ 
6 ตําบลเมืองเกษตร ทาง
เชื่อมเขตติดตอ บานโนน
มะเกลือ ตําบลหนองหัวฟาน
 อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง
 4.00 เมตร ยาว 554 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,273,000 จากซอยปาเต็งหนา 
ถึงบานนายโอ 
บานเมืองทอง หมูที่ 
6 ตําบลเมืองเกษตร
 ทางเชื่อมเขตติดตอ
 บานโนนมะเกลือ 
ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/33)

8 ถนน (อบจ.นม.04305) 
โครงการศึกษาทดลอง
แกปญหาดินเค็ม อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
14,000 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่     
อบจ.นม. กําหนด

       8,214,000 ถนน (อบจ.นม.
04305) โครงการ
ศึกษาทดลอง
แกปญหาดินเค็ม 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/35)

129



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานดอนเข็ม หมูที่
 11 ตําบลบานปรางค เชื่อม
 บานครึมมวง หมูที่ 5 ตําบล
โนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 720 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       2,284,000 สายบานดอนเข็ม 
หมูที่ 11 ตําบลบาน
ปรางค เชื่อม บาน
ครึมมวง หมูที่ 5 
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
5 

6/3.1/48)

10 กอสรางถนนหินคลุก 
บานตลุกมวง หมูที่ 11 - 
บานหนองขาม หมูที่ 8 
ตําบลหนองบัว อําเภอคง 
เชื่อม บานหนองไผ ตําบล
เมืองเกษตร อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,515 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000 บานตลุกมวง หมูที่ 
11 - บานหนองขาม
 หมูที่ 8 ตําบล
หนองบัว อําเภอคง 
เชื่อม บานหนองไผ 
ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
5 

6/3.1/42)

11 กอสรางถนนหินคลุก สาย
บานโนนทอง หมูที่ 9 ไป
แยกบานหนองปรือ เชื่อมเขต
 ตําบลหนองหัวฟาน

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,515 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 6,060
 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายบานโนนทอง 
หมูที่ 9 ไปแยกบาน
หนองปรือ เชื่อมเขต
 ตําบลหนองหัวฟาน

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/63)

130



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

12 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองอายอูก หมูที่ 4 ไป 
บานหนองปรือ เชื่อมเขต 
ตําบลหนองหัวฟาน

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,515 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 6,060
 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานหนองอายอูก 
หมูที่ 4 ไป บาน
หนองปรือ เชื่อมเขต
 ตําบลหนองหัวฟาน

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9  

6/3.1/64)

13 กอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก 
บานบุสนวนใน หมูที่ 1 
ตําบลตาจั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา (เขต
เชื่อมตอกับตําบลขามสมบูรณ)

กอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก  
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,515 
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

       1,000,000 บานบุสนวนใน หมูที่
 1 ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (เขต
เชื่อมตอกับตําบล
ขามสมบูรณ)

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/45)

14 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองกระทุมเตียน หมูที่ 6 
ไปบานบะดาวเรือง เชื่อมเขต
 ตําบลหนองบัว

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 756 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 3,024
 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานหนองกระทุม
เตียน หมูที่ 6 ไป
บานบะดาวเรือง 
เชื่อมเขต ตําบล
หนองบัว

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/71)

131



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

15 กอสรางถนนหินคลุก เลียบ
คลองบานไทรโยง หมูที่ 5 
(ทิศใตโรงเรียนบานไทรโยง) 
ตําบลดอนใหญ - ตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
3.00 เมตร ยาว 992 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
480 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดใหเรียบรอย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 เลียบคลองบานไทร
โยง หมูที่ 5 (ทิศใต
โรงเรียนบานไทรโยง)
 ตําบลดอนใหญ - 
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/55)

16 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองรัง หมูที่ 2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม บานสระ
มะคา หมูที่ 2 ตําบลหนองไม
ไผ อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง
 5.00 เมตร ยาว 1,990 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,560 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานหนองรัง หมูที่ 2
 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานสระมะคา หมูที่
 2 ตําบลหนองไมไผ 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/72)

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซับหมัน บาน
จระเขหิน หมูที่ 1 ตําบล
จระเขหิน เชื่อม บานซับ
หญาคา หมูที่ 14 ตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 3,130 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 15,650
 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       9,562,800 สายซับหมัน บาน
จระเขหิน หมูที่ 1 
ตําบลจระเขหิน เชื่อม
 บานซับหญาคา หมู
ที่ 14 ตําบลบานใหม
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/88)

132



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

18 กอสรางถนน คสล. บานแชะ
 หมูที่ 3 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม บานดะ
แลง หมูที่ 11 ตําบลทุงอรุณ
 อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 19,200 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก 
พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

     12,037,000 บานแชะ หมูที่ 3 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี เชื่อม บานดะแลง
 หมูที่ 11 ตําบลทุง
อรุณ อําเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64
(เปลี่ยนแปง 

ครั้งที่ 9 
6/3.1/75)

19 ถนน (อบจ.นม.02306) 
บานซับระวิง - บานบอลิง 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา 
17,600 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
02306) บานซับ
ระวิง - บานบอลิง 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/28)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

20 กอสรางถนนหินคลุก บาน
ทรัพยอุดม หมูที่ 13 ตําบล
บานใหม เชื่อม บานโนนระ
เวียง หมูที่ 3 ตําบลโคก
กระชาย อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 2,460 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานทรัพยอุดม หมูที่
 13 ตําบลบานใหม 
เชื่อม บานโนนระ
เวียง หมูที่ 3 ตําบล
โคกกระชาย 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/82)

21 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานตาเงิน
 หมูที่ 1 ตําบลศรีละกอ 
เชื่อม บานสีสุก หมูที่ 1 
ตําบลสีสุก อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร
ยาว 4,300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 30,100 
ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 บานตาเงิน หมูที่ 1 
ตําบลศรีละกอ เชื่อม
 บานสีสุก หมูที่ 1 
ตําบลสีสุก อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/130)

134



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายขางปมพีที (รหัส
ทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.
126-39) บานจักราช หมูที่
 4 ตําบลจักราช - เทศบาล
ตําบลจักราช บานหนองคลา
 หมูที่ 1 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
345 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตไมนอย
กวา 1,725 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายขางปมพีที (รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
นม.ถ.126-39) 
บานจักราช หมูที่ 4 
ตําบลจักราช - 
เทศบาลตําบลจักราช
 บานหนองคลา หมูที่
 1 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/127)

23 ถนน (อบจ.นม.32203) 
บานดานกะตา - บานโสง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
890 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา 
6,230 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       7,400,000 ถนน (อบจ.นม.
32203) บานดาน
กะตา - บานโสง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/193)

135



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

24 ถนน (อบจ.นม.17210) 
บานขุนละคร - บานหนองออ
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
28,000 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     20,000,000 ถนน (อบจ.นม.
17210) บานขุน
ละคร - บานหนองออ
 อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/131)

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางแยกทางหลวง 
2223 บานภูดินทอง หมูที่ 
15 ตําบลโนนรัง - บานพันธ
เจริญ หมูที่ 12 ตําบลชุมพวง
 อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,800 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

       1,000,000 ทางแยกทางหลวง 
2223 บานภูดินทอง
 หมูที่ 15 ตําบลโนน
รัง - บานพันธเจริญ 
หมูที่ 12 ตําบลชุม
พวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/161)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

26 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
07208) บานปอพราน - 
บานหัวสะพาน อําเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,225 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,800 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 (อบจ.นม.07208) 
บานปอพราน - บาน
หัวสะพาน อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/52)

27 กอสรางถนนหินคลุก บานขี้
ตุน หมูที่ 1 ตําบลทาจะหลุง
 อําเภอโชคชัย เลียบคลอง
ชองโค เชื่อม บานบุตานนท 
หมูที่ 10 ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

          500,000 บานขี้ตุน หมูที่ 1 
ตําบลทาจะหลุง 
อําเภอโชคชัย เลียบ
คลองชองโค เชื่อม 
บานบุตานนท หมูที่ 
10 ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/161)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

28 กอสรางถนนหินคลุก สาย
หนองเพชร บานละลม หมูที่
 2 ตําบลละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย เชื่อม บาน
โคกลอย หมูที่ 9 ตําบล
แหลมทอง อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
6.00 เมตร ยาว 895 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          500,000 สายหนองเพชร บาน
ละลม หมูที่ 2 ตําบล
ละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย เชื่อม 
บานโคกลอย หมูที่ 9
 ตําบลแหลมทอง 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/149)

29 ถนน (อบจ.นม.26201) 
ดานขุนทด - หนองแวง 
อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต 
(1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 800 เมตร 
(2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ1.00 เมตร
 ยาว 1,855 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา19,640
 ตร.ม. พรอมกิจกรรมอํานวย
ความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
26201) ดานขุนทด
 - หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/182)

138



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

30 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองมะคา หมูที่ 8 ตําบล
พันชนะ เชื่อม บานวังโปง 
หมูที่ 6 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานหนองมะคา หมู
ที่ 8 ตําบลพันชนะ 
เชื่อม บานวังโปง หมู
ที่ 6 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2
6/3.1/619)

31 ถนน อบจ.นม.08305 บาน
หวย - บานหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 2,110 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,880 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรม อํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน อบจ.นม.
08305 บานหวย -
 บานหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/57)

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแปรง หมูที่ 11 
ตําบลบานแปรง เชื่อม บาน
หัวนา ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 435 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมไมนอยกวา 
1,740 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานแปรง หมูที่ 11 
ตําบลบานแปรง 
เชื่อม บานหัวนา 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/105)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

33 กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยาง บานโนนแหน หมูที่ 3 
ตําบลหนองแวง เชื่อม บาน
วังกะทะ หมูที่ 9 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,710 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,260 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 บานโนนแหน หมูที่ 
3 ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานวังกะทะ 
หมูที่ 9 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/248)

34 ปรับปรุงหินคลุกถนน บาน
ทํานบเทวดา หมูที่ 5 ตําบล
สํานักตะครอ ถึง บานโนน
ทอง หมูที่ 5 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ลงหินคลุก กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 915 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานทํานบเทวดา 
หมูที่ 5 ตําบลสํานัก
ตะครอ ถึง บานโนน
ทอง หมูที่ 5 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/165)

35 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหวยทราย หมูที่ 7
 ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บานวังไทร
งาม หมูที่ 18 ตําบลหวยบง
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 915 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 บานหวยทราย หมูที่
 7 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานวังไทรงาม
 หมูที่ 18 ตําบล
หวยบง
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/263)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

36 ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย
บานไทยเจริญ หมูที่ 8 
ตําบลวังยายทอง - บานเกาะ
แหลม หมูที่ 3 ตําบลบึงปรือ
 อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายบานไทยเจริญ 
หมูที่ 8 ตําบลวังยาย
ทอง - บานเกาะ
แหลม หมูที่ 3 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/214)

37 กอสรางถนนหินคลุก ภายใน
บานสันติสุข หมูที่ 11 
ตําบลบึงปรือ (เชื่อมตอ บาน
ไทยเจริญ หมูที่ 8 ตําบลวัง
ยายทอง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา)

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานสันติสุข หมูที่ 
11 ตําบลบึงปรือ 
(เชื่อมตอ บานไทย
เจริญ หมูที่ 8 ตําบล
วังยายทอง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา)

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/219)

38 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
24301) บานสําโรงเหนือ -
 บานสําพะเนียง อําเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,290 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,030 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 (อบจ.นม.24301) 
บานสําโรงเหนือ - 
บานสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2
6/3.1/177)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก อางหนองโพธิ์ บาน
หนองบัว หมูที่ 2 ตําบลวัง
หิน อําเภอโนนแดง - บาน
โนนกระหาด หมูที่ 11 
ตําบลนางรํา อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,840 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 อางหนองโพธิ์ บาน
หนองบัว หมูที่ 2 
ตําบลวังหิน อําเภอ
โนนแดง - บานโนน
กระหาด หมูที่ 11 
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/245)

40 ถนน (อบจ.นม.09305) 
บานสําโรง - บานหนองแวง 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,435 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,045 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
09305) บานสําโรง
 - บานหนองแวง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/65)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองเขวา 
หมูที่ 5 ตําบลคางพลู อําเภอ
โนนไทย - บานหนองแวง 
หมูที่ 2 ตําบลบัลลังก  
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 345 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,725 ตร.ม. พรอม
ไหลทางหินคลุก เฉลี่ยขางละ 
0.30 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายบานหนองเขวา 
หมูที่ 5 ตําบลคางพลู
 อําเภอโนนไทย - 
บานหนองแวง หมูที่
 2 ตําบลบัลลังก  
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/169)

42 ถนน ( อบจ.นม.10310 )  
บานบิง - บานจันดุม อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 2) ถนน คสล. กวาง 
6.00 เมตร ยาว 480 เมตร
(ชวงที่ 3) ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไมนอยกวา
17,280 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

     10,000,000 ถนน ( อบจ.นม.
10310 )  บานบิง -
 บานจันดุม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/75)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

43 กอสรางถนน คสล. สายเลียบ
เหมืองมาบจาน (บานขาม 
หมูที่ 9 - บานโตนด หมูที่ 6)
 ตําบลโตนด เชื่อมตอเขต 
บานโนนกระถิน หมูที่ 6
ตําบลลํามูล อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 สายเลียบเหมืองมาบ
จาน (บานขาม หมูที่
 9 - บานโตนด หมูที่
 6) ตําบลโตนด 
เชื่อมตอเขต บาน
โนนกระถิน หมูที่ 6
ตําบลลํามูล อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
5 

6/3.1/159)

44 กอสรางถนน คสล. จากบาน
สําโรงกระจาย หมูที่ 3 
ตําบลบิง เชื่อม บานดอน
ชมพูพัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
ดอนชมพู อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 850 ตร.ม. พรอมไหล
ทาง ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานสําโรงกระจาย 
หมูที่ 3 ตําบลบิง 
เชื่อม บานดอนชมพู
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/194)

45 ถนน (อบจ.นม.09301) 
บานหนองกระสังข - บาน
โนนตากลาง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม
นอยกวา 18,000 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

     10,480,000 ถนน (อบจ.นม.
09301) บานหนอง
กระสังข - บานโนน
ตากลาง อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/61)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

46 กอสรางถนน คสล. สายจาก
บานนางประนอม บานหนอง
เครือชุด หมูที่ 7 ตําบล
ลําคอหงษ อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5 
ตําบลถนนโพธ์ิ อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานนางประนอม 
บานหนองเครือชุด 
หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บานถนนโพธิ์ 
หมูที่ 5 ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 

6/3.1/474)

47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดอนบุตาโพธิ์ หมูที่
 14 สายบานบุตาโพธิ์ ถึง
หญาคา ตําบลพลสงคราม 
เชื่อม บานหนองพลอง หมูที่
 4 ตําบลขามเฒา อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

          500,000 บานดอนบุตาโพธิ์ 
หมูที่ 14 สายบานบุ
ตาโพธิ์ ถึงหญาคา 
ตําบลพลสงคราม 
เชื่อม บานหนอง
พลอง หมูที่ 4 ตําบล
ขามเฒา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/199)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

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

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 780 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 4,680 ตร.ม.
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ
0.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
11,200 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 (อบจ.นม.12205) 
บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/188)

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมูบาน 
บานเพ็ดนอย หมูที่ 6 สาย
บานเพ็ดนอย - หนองแสง 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 325 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 บานเพ็ดนอย 
หมูที่ 6 สาย
บานเพ็ดนอย - 
หนองแสง ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/296)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

50 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองเรือ หมู
ที่ 7 ตําบลเมืองพะไล - บาน
วังโพน หมูที่ 2 ตําบลบัวลาย
 อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 325 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 บานหนองเรือ หมูที่ 
7 ตําบลเมืองพะไล -
 บานวังโพน หมูที่ 2
 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/195)

51 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย
นานิคม - หนองหวาเอน 
จากบานหนองเม็ก หมูที่ 9 
ถึง บานสระไผ หมูที่ 4 
ตําบลดานชาง เชื่อม หมูที่ 
10 บานหนองหวาเอน 
ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต กวาง 6.00 ม. ไหล
ทาง 1.00 ม. ยาว 1,765 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 14,120 ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 สายนานิคม - หนอง
หวาเอน จากบาน
หนองเม็ก หมูที่ 9 ถึง
 บานสระไผ หมูที่ 4
 ตําบลดานชาง เชื่อม
 หมูที่ 10 บาน
หนองหวาเอน ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 

6/3.1/238)

52 กอสรางถนนหินคลุก บาน
หนองพะเนียด ตําบลบัวใหญ
 เชื่อมตอเขตเทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
6 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานหนองพะเนียด 
ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอเขตเทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/712)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

53 ซอมแซมถนนหินคลุก เชื่อม
ระหวางตําบล จากบานโคก
เพ็ด หมูที่ 3 ตําบลกุดจอก 
ถึง ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา

ซอมแซมถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 
635 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานโคกเพ็ด หมูที่ 3
 ตําบลกุดจอก ถึง 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/698)

54 ปรับปรุงถนนหินคลุก บาน
ดอนกุดตะโพธิ์ ตําบลดอน
ตะหนิน - บานแจงสวาง 
ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 5 
เมตร ยาว 1,150 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 บานดอนกุดตะโพธิ์ 
ตําบลดอนตะหนิน -
 บานแจงสวาง ตําบล
เสมาใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/218)

55 กอสรางถนนหินคลุกจากโคง
ทางไปบานหวยโจด ตําบลบัว
ใหญ ขึ้นไปโคกหินหลองนอย
 ถึง ถนนลาดยางเสนหนอง
เม็กไปบานรกฟา ตําบลดาน
ชาง อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง
 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 1,925
 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 จากโคงทางไปบาน
หวยโจด ตําบลบัว
ใหญ ขึ้นไปโคกหิน
หลองนอย ถึง 
ถนนลาดยางเสน
หนองเม็กไปบาน
รกฟา ตําบลดานชาง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/706)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

56 ปรับปรุงถนนหินคลุกบาน
หนอง ไขผํา หมูที่ 10 ตําบล
หนองแจงใหญ ถึงบานหนอง
นาโคก หมูที่ 4 ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง
 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 
1,925 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานหนอง ไขผํา หมู
ที่ 10 ตําบลหนอง
แจงใหญ ถึงบาน
หนองนาโคก หมูที่ 4
 ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/697)

57 กอสรางถนนหินคลุก จาก
บานหนองนาโคก หมูที่ 4  
ตําบลโนนทองหลาง อําเภอ
บัวใหญ ถึง บานหัวหนอง 
เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง
 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 1,925
 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานหนองนาโคก 
หมูที่ 4  ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัว
ใหญ ถึง บานหัว
หนอง เขตเทศบาล
เมืองบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/696)

58 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บานหนองโดน หมูที่ 7 (หนา
โรงเรียน-สุดเขตตําบลทาวัด 
อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน) ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
385 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไมนอย
กวา 1,925 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

          500,000 บานหนองโดน หมูที่
 7 (หนาโรงเรียน-สุด
เขตตําบลทาวัด 
อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน) 
ตําบลขุนทอง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/720)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองปรือโปง
 หมูที่ 7 ตําบลโคกกระเบื้อง 
เชื่อม บานหนองใหญ หมูที่ 4
 ตําบลบานเหลื่อม อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ยาว 975 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 5,850 ตารางเมตร 
พรอมหินคลุกไหลทาง 2 ขาง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       4,000,000 สายบานหนองปรือ
โปง หมูที่ 7 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อม 
บานหนองใหญ หมูที่
 4 ตําบลบานเหลื่อม
 อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11 

6/3.1/293)

60 ปรังปรุงถนนลูกรังโดยเสริม
ผิวทางหินคลุก (จากอางเก็บ
น้ําหนองปรือพัฒนา) บาน
หนองปรือพัฒนา หมูที่ 16 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม เชื่อมเขต
เทศบาลตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิว
ทางหินคลุก กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 17,160 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

       6,100,000 (จากอางเก็บน้ํา
หนองปรือพัฒนา) 
บานหนองปรือพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม เชื่อมเขต
เทศบาลตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/297)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

61 ปรับปรุงถนน สายบานวังโพธ์ิ
 หมูที่ 2 ตําบลวังโพธิ์ - เขต
บานดอนตะหนิน หมูที่ 2 
ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอ
บานเหลื่อม  จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนน ลงหินคลุกบดอัด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน
0.15 เมตร ปริมาตร 784 
ลูกบาศกเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          900,000 สายบานวังโพธ์ิ หมูที่
 2 ตําบลวังโพธิ์ - 
เขตบานดอนตะหนิน
 หมูที่ 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 

6/3.1/245)

62 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
13307) บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,265 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
15,855 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 (อบจ.นม.13307) 
บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2 
6/3.1/93)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองคาย หมูที่ 
10 บริเวณแยกโคกกลาง 
ตําบลหนองคาย ไป บาน
หนองคึม ตําบลหนองพลวง 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

          500,000 บานหนองคาย หมูที่
 10 บริเวณแยกโคก
กลาง ตําบลหนอง
คาย ไป บาน
หนองคึม ตําบล
หนองพลวง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/305)

64 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนกลาง หมูที่ 
12 ตําบลหนองคาย ไป 
บานหนองคึม ตําบลหนอง
พลวง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 840 
ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานโนนกลาง หมูที่ 
12 ตําบลหนองคาย 
ไป บานหนองคึม 
ตําบลหนองพลวง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/306)

65 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบล
ตะคุ เชื่อม บานพันธสงวน 
หมูที่ 3 ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง  กวาง 
8.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
เชื่อม บานพันธสงวน
 หมูที่ 3 ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6 

6/3.1/754)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

66 ถนน (อบจ.นม.14203) 
บานโคกศิลา - บานหัน 
อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 355 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 2,130 
ตารางเมตร พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000 ถนน (อบจ.นม.
14203) บานโคก
ศิลา - บานหัน 
อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/96)

67 ถนน (อบจ.นม.14201) 
บานง้ิว - บานหนองโดน 
อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,965 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,790 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
14201) บานงิ้ว - 
บานหนองโดน 
อําเภอปกธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/94)

68 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานนกออก หมูที่ 
10 ตําบลนกออก เชื่อม สี่
แยกปอมตํารวจ 
บานนางเหริญ หมูที่ 6 
ตําบลเกษมทรัพย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติก กวาง 6.00 เมตร ยาว 355
 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานนกออก หมูที่ 
10 ตําบลนกออก 
เชื่อม สี่แยกปอม
ตํารวจ บานนางเห
ริญ หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2 
6/3.1/732)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

69 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21104 รร.นิคม
ชลฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากชอง
 จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21104 รร.นิคมชล
ฯ – ซับเศรษฐี อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/150)

70 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
LightSolar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.21109 หนองไทร
 – วังไทร อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21109 หนองไทร –
 วังไทร อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/153)

71 ถนน (อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง - บานคลอง
มวง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 4,800 เมตร หรือ 
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
38,400 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     20,000,000 ถนน (อบจ.นม.
21301) บานคลอง
ยาง - บานคลองมวง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/155)

154



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

72 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
21111) บานนา - บาน
ขนงพระเหนือ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21111) 
บานนา - บานขนงพระเหนือ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,040 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
18,240 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 (อบจ.นม.21111) 
บานนา - บานขนง
พระเหนือ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/164)

73 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21301 บ.คลอง
ยาง – บ.คลองมวง อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21301 บ.คลองยาง
 – บ.คลองมวง อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/147)

155



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

74 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21102 บ.ซับส
วอง – บ.ไร อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21102 บ.ซับสวอง
 – บ.ไร อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7

6/3.1/148)

75 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21206 บ.บุงเตย
 – บ.สระน้ําใส อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21206 บ.บุงเตย –
 บ.สระน้ําใส อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/152)

76 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21110 บ.ทรัพย
เศรษฐี – บ.กุดโงง อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21110 บ.ทรัพย
เศรษฐี – บ.กุดโงง 
อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/154)

156



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

77 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21111 บ.นา – 
บ.ขนงพระเหนือ อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21111 บ.นา – บ.
ขนงพระเหนือ อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/155)

78 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21112 บ.โปงไทร
 – บ.ซับสําราญ อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

          479,000 ถนนสาย อบจ.นม.
21112 บ.โปงไทร
 – บ.ซับสําราญ อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 

6/3.1/156)

79 ซอมสรางเสริมผิว
ถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Pavement Recycling 
(In-Place)  สายบานบุเขวา 
หมูที่ 6 ตําบล หนองหอย 
เชื่อม บานมาบคาย หมูที่ 6 
ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางเสริมผิวถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete โดยวิธี
Pavement Recycling 
(In-Place)  ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,425 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,975 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

     10,000,000 สายบานบุเขวา หมูที่
 6 ตําบล หนองหอย 
เชื่อม บานมาบคาย 
หมูที่ 6 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/296)

157



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

80 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15310) บานตําแย - บาน
วัด อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,080 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,640 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000  (อบจ.นม.15310) 
บานตําแย - บานวัด 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/115)

81 กอสรางถนนหินคลุก สาย
ฝายทาจิบ บานหัวทํานบ หมู
ที่ 7 ตําบลสัมฤทธ์ิ - บาน
ทองหลาง หมูที่ 12 ตําบลใน
เมือง อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 825 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 สายฝายทาจิบ บาน
หัวทํานบ หมูที่ 7 
ตําบลสัมฤทธิ์ - บาน
ทองหลาง หมูที่ 12 
ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/340)

158



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

82 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนเสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบื้องใหญ สายเชื่อมบาน
ดอนเขวา หมูที่ 2 ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 
เมตร ยาว 825 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานโนนเสว หมูที่ 
11 ตําบลกระเบื้อง
ใหญ สายเชื่อมบาน
ดอนเขวา หมูที่ 2 
ตําบลชีวาน อําเภอ
พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 

6/3.1/791)

83 ถนน (อบจ.นม.15103) 
สายเมนที่ 1 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 2,080 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,640 ตารางเมตร

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
15103) สายเมนที่
 1 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/108)

84 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01205) บานหนองพลวง
ใหญ - บานหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต (ชวงที่ 2) ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร ยาว 1,160 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 9,280 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       6,500,000 (อบจ.นม.01205) 
บานหนองพลวงใหญ
 - บานหนองบัวศาลา
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2
6/3.1/5)

159



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

85 ถนน อบจ.นม.01220 บาน
นาตม - บานสมปอย อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
687 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,122 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       3,470,000 ถนน อบจ.นม.
01220 บานนาตม -
 บานสมปอย อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/19)

86 ถนน อบจ.นม.01208 บาน
ตะคองเกา - บานหนอง
กระทุม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
425 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,550 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       3,693,000 ถนน อบจ.นม.
01208 บานตะคอง
เกา - บานหนอง
กระทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/8)

160



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

87 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต (อบจ.นม.
01204) บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 637 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,459
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       2,837,000 (อบจ.นม.01204) 
บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/4)

88 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต (อบจ.นม.
01219) สายแยก ทล.2 - 
บานยองแยง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต  
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 247 เมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 586 เมตร 
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 2,007 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 17,040 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       7,986,000 (อบจ.นม.01219) 
สายแยก ทล.2 - 
บานยองแยง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/18)

161



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

89 ถนน (อบจ.นม.01314) 
บานขี้ตุน - บานหนองสมอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
454 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,724 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       2,014,000 ถนน (อบจ.นม.
01314) บานขี้ตุน -
 บานหนองสมอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/14)

90 ถนน (อบจ.นม.01207) 
บานโพธ์ิเตี้ย - บานพลกรัง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,047 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 6,282 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด

       6,356,000 ถนน (อบจ.นม.
01207) บานโพธิ์
เตี้ย - บานพลกรัง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/7)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

91 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต สาย อบ
จ.นม.01312 บานวัดเลียบ
 - บานพุดซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,040 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,240
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       2,000,000 สาย อบจ.นม.
01312 บานวัด
เลียบ - บานพุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/12)

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณเลียบคลอง
มะคา (เชื่อมตอเขตตําบลสี
มุม) บานใหม หมูที่ 1 ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
451 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,255 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,644,000 บริเวณเลียบคลอง
มะคา (เชื่อมตอเขต
ตําบลสีมุม) บานใหม
 หมูที่ 1 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/402)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

93 ถนน อบจ.นม.01201 บาน
บุ - บานลองตอง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
 In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 2,080
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 16,640 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       9,800,000 ถนน อบจ.นม.
01201 บานบุ - 
บานลองตอง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 
6/3.1/1)

94 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01222) บานโกรก - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 207 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 234 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 
2,673 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
 ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 (อบจ.นม.01222) 
บานโกรก - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/21)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

95 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01315)บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,725 เมตร ไหล
ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,350 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       8,121,000  (อบจ.นม.01315)
บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/15)

96 ถนน อบจ.นม.01210 บาน
นากลาง - บานโปงแมลงวัน 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 626 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยาง ไมนอยกวา 3,756 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,879,000 ถนน อบจ.นม.
01210 บานนา
กลาง - บานโปง
แมลงวัน อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 
6/3.1/10)

97 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
01223) บานเสาหงส - 
บานนากลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 334 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 2,004 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000  (อบจ.นม.01223) 
บานเสาหงส - บาน
นากลาง อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 

6/3.1/22)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

98 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
27303) บานหนองสะแก -
 บานเมืองยาง อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 2,800ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000  (อบจ.นม.27303) 
บานหนองสะแก - 
บานเมืองยาง อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6 

6/3.1/186)

99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานปอแดง หมูที่ 10 
ไป หมูที่ 13 บานสี่เหลี่ยม
นอย ตําบลชองแมว เชื่อม 
ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

     10,000,000 บานปอแดง หมูที่ 
10 ไป หมูที่ 13 
บานส่ีเหลี่ยมนอย 
ตําบลชองแมว เชื่อม
 ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/309)

100 กอสรางถนน คสล. บาน
หนองมะเขือใหญ หมูที่ 5 
ตําบลชองแมว เชื่อม บาน
หนองไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลงไหล
ดินถม ขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 บานหนองมะเขือใหญ
 หมูที่ 5 ตําบลชอง
แมว เชื่อม บาน
หนองไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1 

6/3.1/365)

166



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

101 ถนน (อบจ.นม.25302) 
บานบะใหญ - บานโคกสะแก
ราช อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,850 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
25302) บานบะ
ใหญ - บานโคก
สะแกราช อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/179)

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขางโรงพยาบาล
วังนํ้าเขียวถึงทางขึ้นศูนย
ผูสูงอายุ บานปฏิรูปที่ดิน 
หมูที่ 3 ตําบลไทยสามัคคี - 
บานหนองโสมง หมูที่ 6 
ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
275 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีต ไมนอยกวา 
1,650 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000 ซอยขางโรงพยาบาล
วังนํ้าเขียวถึงทางขึ้น
ศูนยผูสูงอายุ บาน
ปฏิรูปที่ดิน หมูที่ 3 
ตําบลไทยสามัคคี - 
บานหนองโสมง หมูที่
 6 ตําบลอุดมทรัพย 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/440)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

103 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบานไทรทอง หมูที่
 7 ตําบลวังนํ้าเขียว ถึง บาน
คลองปลากั้ง หมูที่ 16 
ตําบลวังหมี   อําเภอวังน้ํา
เขียว  จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 7,500 
ตารางเมตร พรอมบดอัดแนน 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายบานไทรทอง หมู
ที่ 7 ตําบลวังน้ําเขียว
 ถึง บานคลองปลากั้ง
 หมูที่ 16 ตําบลวัง
หมี   อําเภอวังน้ํา
เขียว  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/381)

104 ถนน (อบจ.นม.20305) 
บานสีคิ้ว - บานหัน อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,415 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
16,905 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
20305) บานสีคิ้ว -
 บานหัน อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/153)

105 กอสรางถนน คสล. บานหัน
สามัคคี หมูที่ 4 ตําบลบาน
หัน อําเภอสีคิ้ว เชื่อม บาน
เหมือดแอ หมูที่ 1 ตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 6.00 
เมตร ยาว 285 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานหันสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม 
บานเหมือดแอ หมูที่
 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2 
6/3.1/816)

168



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

106 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
20101)บานลาดใหญ - 
บานหนองไทร อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 2,540 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,780 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 (อบจ.นม.20101)
บานลาดใหญ - บาน
หนองไทร อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/150)

107 กอสรางถนน คสล. บานไทร
งาม หมูที่ 2 ตําบลหนองนํ้า
ใส เชื่อม บานหนองไผ หมูที่
 1 ตําบลหนองหญาขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
เมตร ยาว 335 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000 บานไทรงาม หมูที่ 2
 ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อม บานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(ทบทวน เลม2 
6/3.1/817)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

108 กอสรางถนนผิวจราจรแอส
ฟลทติก สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 2 ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติก
 (1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
(2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ยาว 1,610 เมตร
 หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอย
กวา 14,200 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

     10,000,000 สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 2 
ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/321)

109 กอสรางถนน คสล. สายทิศ
ตะวันตกที่วาการอําเภอสีดา 
หมูที่ 1 ตําบลสีดา เชื่อมเขต
 อบต.วังหิน อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 1,675 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 สายทิศตะวันตกที่วา
การอําเภอสีดา หมูที่
 1 ตําบลสีดา เชื่อม
เขต อบต.วังหิน 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/334)

170



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

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

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 13.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.50 
เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
22,400 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด

     14,000,000 (อบจ.นม.18009) 
สายยุทธศาสตรบาน
กุดจิก - บานนากลาง
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/140)

111 ถนน (อบจ.นม.18307) 
บานบุใหญ - บานนาตะโครก
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 250 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,000
 ตารางเมตร พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000 ถนน (อบจ.นม.
18307) บานบุใหญ
 - บานนาตะโครก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/138)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

112 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานกุดปลาเข็ง 
หมูที่ 1 - บานกุดหัวชาง หมู
ที่ 4 ตําบลโนนคา อําเภอสูง
เนิน (เชื่อมถนนสายบึงออ - 
สมกบงาม) ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 675 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา 
3,375 ตารางเมตร พรอมลง
หินคลุกไหลทางกวางดานละ 
0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       2,000,000 สายบานกุดปลาเข็ง 
หมูที่ 1 - บานกุดหัว
ชาง หมูที่ 4 ตําบล
โนนคา อําเภอสูงเนิน
 (เชื่อมถนนสายบึงออ
 - สมกบงาม) ตําบล
บึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/568)

113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองสนวน หมูที่
 5 (สายทางหลังโรงเรียน
บานหนองสนวน) ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา เขตติดตอ บาน
ซับเจริญ หมูที่ 9 ตําบลทุง
จังหัน อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 7.00 เมตร ยาว 2,270 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 15,890 
ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     11,000,000 บานหนองสนวน หมู
ที่ 5 (สายทางหลัง
โรงเรียนบานหนอง
สนวน) ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เขตติดตอ บานซับ
เจริญ หมูที่ 9 ตําบล
ทุงจังหัน อําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/482)

172



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

114 ถนน (อบจ.นม.22305) 
สายบานลุงเขวา - บานสันติ
สุข อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
1,855 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอย
กวา 14,840 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ พรอมงานไฟฟา
แสงสวาง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
22305) สายบานลุง
เขวา - บานสันติสุข 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/172)

115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 
จากบานสระคลา หมูที่ 3 
ตําบลหนองบุญนาก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อมตอ 
บานโคกขี้เหล็ก ตําบล
ดอนอะราง อําเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.50 เมตร ระยะทาง 
380 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 จากบานสระคลา 
หมูที่ 3 ตําบลหนอง
บุญนาก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมตอ 
บานโคกขี้เหล็ก 
ตําบลดอนอะราง 
อําเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/510)

173



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

116 กอสรางถนนหินคลุก สาย
โคกแฟก หมูที่ 13 ตําบล
สารภี เชื่อม บานถนนหัก 
ตําบลบานใหม อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก  กวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,865 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 สายโคกแฟก หมูที่ 
13 ตําบลสารภี 
เชื่อม บานถนนหัก 
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/348)

117 ถนน (อบจ.นม.16202) 
บานหนองเครือ - บานหวย
แคน อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต 
(1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 1,615 เมตร 
(2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว
 895 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
รวมไมนอยกวา
16,850 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
16202) บานหนอง
เครือ - บานหวยแคน
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/117)

118 กอสรางถนน คสล. บานหลุง
ประดู หมูที่ 1 ตําบลหลุง
ประดู เชื่อม ตําบลหินดาด 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง
 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          500,000 บานหลุงประดู หมูที่
 1 ตําบลหลุงประดู 
เชื่อม ตําบลหินดาด 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เทบทวน เลม2 
6/3.1/572)

174



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสุวรรณ หมูที่
 2 - บานเมืองรัง หมูที่ 3 
ตําบลหลุงประดู เชื่อม 
ตําบลนิคมสรางตนเองพิมาย
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 6.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร หรือ
ไดพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
900 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานโนนสุวรรณ หมู
ที่ 2 - บานเมืองรัง 
หมูที่ 3 ตําบลหลุง
ประดู เชื่อม ตําบล
นิคมสรางตนเองพิ
มาย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
5 

6/3.1/341)

120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานกระทุมแทน หมูที่
 8 บานสายทอง หมูที่ 12 
ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง เชื่อมตอ บานโนน
ไมแดง หมูที่ 5 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

          500,000 บานกระทุมแทน หมู
ที่ 8 บานสายทอง 
หมูที่ 12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมตอ บาน
โนน
ไมแดง หมูที่ 5 
ตําบลโบสถ อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/515)

175



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

121 โกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระหวางบานโคกรักษ -
 บานโคกชาด ตําบลหลุง
ตะเคียน - บานกูศิลาขันธ 
หมูที่ 4 ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

          500,000 บานโคกรักษ - บาน
โคกชาด ตําบลหลุง
ตะเคียน - บานกู
ศิลาขันธ หมูที่ 4 
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/516)

122 กอสรางถนน (ผิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต) ถนนทาง
หลวง (เสนโคกไมตาย 
หมูที่ 4 - ตําบลบานราษฎร 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา)

กอสรางถนน (ผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีต)  กวาง 9.00 เมตร 
ยาว 5,100 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 45,900 
ตารางเมตร พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

     25,000,000 ถนนทางหลวง (เสน
โคกไมตาย หมูที่ 4 -
 ตําบลบานราษฎร 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา)

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/461)

176



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

123 กอสรางถนน บานดอนไร 
หมูที่ 12 ตําบลกุดโบสถ - 
ไปบานหนองบัวแดง หมูที่ 
14 ตําบลกุดโบสถ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวางขางละ
 1.00 เมตร ยาวรวมขางละ
3,480 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ปูผิวทางแบบแอสฟลทติกคอนก
รีต  กวาง 7.00 เมตร ยาว 
4,665 เมตร หนา 0.04 เมตร
 และพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
32,655 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

     14,430,000 บานดอนไร หมูที่ 12
 ตําบลกุดโบสถ - ไป
บานหนองบัวแดง 
หมูที่ 14 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/486)

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดอนโบสถพัฒนา 
หมูที่ 16 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บาน
หนองใหญ ตําบลสระ
ตะเคียน อําเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,950 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 14,750
ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       9,000,000 บานดอนโบสถพัฒนา
 หมูที่ 16 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บานหนองใหญ
 ตําบลสระตะเคียน 
อําเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/472)

177



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

125 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต บานหนองแดง หมูที่ 
7 ตําบลกุดโบสถ เชื่อมตอ 
บานหนองตูม หมูที่ 7 ตําบล
สุขไพบูลย อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก
รีต  กวาง 7.00 เมตร ยาว 
2,240 เมตร หนา 0.04 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
15,680 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       8,000,000 บานหนองแดง หมูที่
 7 ตําบลกุดโบสถ 
เชื่อมตอ บานหนอง
ตูม หมูที่ 7 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/467)

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากชุมชนบาน
หลักขาว หมูที่ 8  เทศบาล
โนนสมบูรณ เชื่อม บาน
เจริญทรัพย หมูที่ 12  ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,630 
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

       6,000,000 สายจากชุมชนบาน
หลักขาว หมูที่ 8  
เทศบาลโนนสมบูรณ 
เชื่อม บานเจริญ
ทรัพย หมูที่ 12  
ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/481)

127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานซับพงโพด 
หมูที่ 11 ตําบลโนนสมบูรณ 
เชื่อมชุมชนโคกนอย เทศบาล
โนนสมบูรณ ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 835 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,986,000 สายบานซับพงโพด 
หมูที่ 11 ตําบลโนน
สมบูรณ เชื่อมชุมชน
โคกนอย เทศบาล
โนนสมบูรณ ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/488)

178



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ เชื่อม บานหลัก
ขาว หมูที่ 8 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,665 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       6,350,000 สายจากเขตเทศบาล
โนนสมบูรณ
เชื่อม บานหลักขาว 
หมูที่ 8 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
6/3.1/489)

129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานทรัพยเจริญ 
หมูที่ 4 ตําบลบานราษฎ 
เชื่อม บานโคกสูง หมูที่ 3 
ตําบลสระตะเคียน (ชวงที่ 1)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 6.00 เมตร ยาว 635 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 3,810 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

       2,343,000 สายบานทรัพยเจริญ
 หมูที่ 4 ตําบลบาน
ราษฎ เชื่อม บาน
โคกสูง หมูที่ 3 
ตําบลสระตะเคียน 
(ชวงที่ 1)

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/466)

130 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานทรัพยเจริญ 
หมูที่ 4 ตําบลบานราษฎ 
เชื่อม บานราษฎรสามัคคี 
หมูที่ 7 ตําบลโนนสมบูรณ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,070 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 15,350 
ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

       9,345,000 สายบานทรัพยเจริญ
 หมูที่ 4 ตําบลบาน
ราษฎ เชื่อม บาน
ราษฎรสามัคคี หมูที่
 7 ตําบลโนนสมบูรณ

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/474)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บานหนองไผ
นอย สายศาลาประชาคม 
บานหนองไผนอย ตําบลเสิง
สาง เชื่อมตอ ตําบล
กุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,145 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       3,530,000 หมูที่ 7 บานหนอง
ไผนอย สายศาลา
ประชาคม บานหนอง
ไผนอย ตําบลเสิงสาง
 เชื่อมตอ ตําบล
กุดโบสถ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/470)

132 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองขนาก หมูที่
 5 ตําบลสุขไพบูลย จากไร
นางบุญถิน ไมนอย เชื่อม 
บานสระประทีป ตําบลเสิงสาง
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

     15,876,000 บานหนองขนาก หมู
ที่ 5 ตําบลสุขไพบูลย
 จากไรนางบุญถิน 
ไมนอย เชื่อม บาน
สระประทีป ตําบล
เสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/468)

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกไมตาย หมูที่ 
4 - เชื่อมหนองหลักศิลา 
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 5.00 เมตร ยาว 325 
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

       1,000,000 บานโคกไมตาย หมูที่
 4 - เชื่อมหนองหลัก
ศิลา ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/328)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

134 ถนน (อบจ.นม.14307) 
บานโคกสระนอย - บานเกา
สะแกราช อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,965 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,790 ตารางเมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

     10,000,000 ถนน (อบจ.นม.
14307) บานโคก
สระนอย - บานเกา
สะแกราช อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9 

6/3.1/100)

135 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
14012)บานหนองตะแบก -
 บานหนองประดู อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 270 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,160
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
 กําหนด

       1,000,000 (อบจ.นม.14012)
บานหนองตะแบก - 
บานหนองประดู 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 12 

6/3.1/105)

136 ปรังปรุงตอเติมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบานศรีวัฒนา
 หมูที่ 6 ตําบลดอนยาวใหญ
 ผานหวยนาใหม เชื่อมเขต 
บานคู ตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรังปรุงตอเติมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 327 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
1,635 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

       1,000,000 บานศรีวัฒนา หมูที่ 
6 ตําบลดอนยาวใหญ
 ผานหวยนาใหม 
เชื่อมเขต บานคู 
ตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/238)
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานนาดี เชื่อม 
บานสําโรง เชื่อม บานปา
ตะแบง ตําบลดอนยาวใหญ 
อําเภอโนนแดง เชื่อมตอเขต
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 5.00 เมตร ยาว 327 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,635 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

       1,000,000 บานนาดี เชื่อม บาน
สําโรง เชื่อม บานปา
ตะแบง ตําบลดอน
ยาวใหญ อําเภอโนน
แดง เชื่อมตอเขต
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง จายขาดสะสม
29 ก.ย.64

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
9 

6/3.1/236)

   631,394,800
137

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

เพิ่มเติม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)   
๑๘๓ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 6 100.00% 51,076,000 100.00% สํานักชาง

รวม 6 100.00% 51,076,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 6 100.00% 51,076,000 100.00%

           บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักชาง 
 

 
 

๑๘๕
๕ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
1 ถนน อบจ.นม. 17309

บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
 Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 20,400 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

9,930,000 ถนน อบจ.นม. 
17309 
บานหนองหวา -
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 11 
6/3.1/147)

2 ถนน อบจ.นม.10204 
บานกลึง - บานหนอง
สะแก อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
 Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,685 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50-1.00 เมตร
 หรือพื้นที่ลาดยางรวมกันไมนอยกวา 
11,480 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด

7,835,000 ถนน อบจ.นม.
10204 
บานกลึง - 
บานหนองสะแก 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64
(เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 11 

6/3.1/133)

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.021. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 ถนน (อบจ.นม.12205) 
บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,450 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,700 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

8,238,000 ถนน อบจ.นม.
12205 
บานหนองบัวลาย -
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 12 
6/3.1/38)

4 ถนน (อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง - 
บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 23,200 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

9,983,000 ถนน อบจ.นม.
21301 
บานคลองยาง- บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 11 
6/3.1/143)

5 ถนน (อบจ.นม.01222)
 บานโกรก - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 9,520 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

5,100,000 ถนน อบจ.นม.
10204 บานกลึง -
 บานหนองสะแก 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 11 
6/3.1/76)
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ผด.021. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

6 ถนน อบจ.นม.10206 
มิตรภาพ - บานหนองโจด
 อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place
 Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,560 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมกันไมนอยกวา 
20,480 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด

9,990,000 ถนน อบจ.นม.
10206 มิตรภาพ -
 บานหนองโจด  
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 11 
6/3.1/129)

   51,076,000
6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ.2564  

เพิ่มเติม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)  
๑๘๙ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 6 100.00% 59,186,000 100.00% สํานักชาง

รวม 6 100.00% 59,186,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 6 100.00% 59,186,000 100.00%

           บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักชาง 
 

 
 

๑๙๑
๕ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
1 ถนน อบจ.นม. 04306 

บานตะโก - บานชอระกา 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 5.00 - 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร ยาวรวม 3,464 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 23,473 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

9,988,000 ถนน อบจ.นม. 
04306 บานตะโก -
 บานชอระกา 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ
ลว. 22 ต.ค.63 
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3 
6/3.1/6)

2 ถนน อบจ.นม.12202 
บานดอนคนทา - 
บานโคกกลาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรี (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 - 1.00 เมตร 
ยาวรวม 2,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
รวมไมนอยกวา 19,920 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

9,937,000 ถนน อบจ.นม.
12202 บานดอน
คนทา - บานโคก
กลาง อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ
ลว. 22 ต.ค.63
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3 
6/3.1/14)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. เม.ย.
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 ถนน อบจ.นม.08306 
บานตะเคียนใหญ - 
บานปราสาท 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

9,896,000 ถนน อบจ.นม.
08306 บาน
ตะเคียนใหญ - บาน
ปราสาท อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ
ลว. 22 ต.ค.63 
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3 
6/3.1/8)

4 ถนน อบจ.นม.01201 
บานบุ - บานลองตอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรี(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,635 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,080 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

9,803,000 ถนน อบจ.นม.
01201 บานบุ - 
บานลองตอง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ
ลว. 22 ต.ค.63
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3 
6/3.1/4)

5 ถนน อบจ.นม.10204 
บานกลึง - บานหนองสะแก
 อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 - 1.00 เมตร ยาว
รวม 2,355 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวม
ไมนอยกวา 18,435 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

9,797,000 ถนน อบจ.นม.
10204 บานกลึง -
 บานหนองสะแก 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ
 ลว. 22 ต.ค.63
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3 
6/3.1/10)
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

6 ถนน อบจ.นม.10206 
มิตรภาพ - บานหนองโจด 
 อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร ยาวรวม 
3,020 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวม
ไมนอยกวา 24,160 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

9,765,000 ถนน อบจ.นม.
10206 มิตรภาพ -
 บานหนองโจด  
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง อุดหนุนเฉาะกิจ
ลว. 22 ต.ค.63 
(เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 3 
6/3.1/12)

   59,186,000
6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


