
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 1                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 
 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

ธันวาคม  2562 
 





คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 1 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                                   หนา 
 

สวนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                       1    

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

                บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                          3  
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต                           4 - 8 

                สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      9 - 11 

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงิน(แกไข)         12   

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                 13  
กองสาธารณสุข                        14 - 18 
สํานักการชาง                     19 - 192 

                สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                193 - 450 

               ครุภัณฑ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเงิน (แกไข)              451 
                ครุภัณฑกอสราง                  452 - 455 
                ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                  456 - 804 
                ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                  805 - 811 
                ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย                 812 - 815 
                ครุภัณฑคอมพิวเตอร                  816 - 817 
                ครุภัณฑอื่น                  818 - 819 

                บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงิน (แกไข)      820 

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                    821 
                สํานักการชาง                  822 - 976 
                สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              977 - 1009 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กันเงิน (แกไข)            1010 
                ครุภัณฑกอสราง              1011 - 1013 
                ครุภัณฑการศึกษา              1014 - 1015 
                ครุภัณฑงานบานงานครัว              1016 - 1018 
                ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง              1019 - 1021 
                ครุภัณฑโรงงาน              1022 - 1023 
                ครุภัณฑสํานักงาน              1024 - 1029 
                ครุภัณฑคอมพิวเตอร              1030 - 1042 

                บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงิน(แกไข)     1043 

           บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                 1044  
    สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     1045 - 1064 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กันเงิน (แกไข)            1065 
                ครุภัณฑสํานักงาน              1066 - 1067 



  
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 33.33% 11,700,000     53.18% สํานักศึกษาฯ

รวม 1 33.33% 11,700,000 53.18%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 1 33.33% 300,000 1.36% กองสงเสริมฯ 

แผนงาน 4.1 งบกลาง 1 33.33% 10,000,000 45.45% สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง

รวม 2 66.67% 10,300,000 46.82%

รวมทั้งสิ้น 3 100.00% 22,000,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 1

LEMEL
Typewriter
๓



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เงินสมทบเขากองทุนฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

10,000,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 775
ขอ 2

(4/4.1/2)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เงินสมทบเขากองทุนฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

10,000,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 775
ขอ 2

(4/4.1/2)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1)

10,000,000
1

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 22 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

4.1 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๕



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

 

LEMEL
Typewriter
๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ
การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง "โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง"

กิจกรรม
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 531
ขอ 8

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1

 4/2.3/2)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 28 )

LEMEL
Typewriter
๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ พ.ย. ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง "โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง"

กิจกรรม
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 531
ขอ 8

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1

 4/2.3/2)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1)

300,000

1

ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๘



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

18 จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม   
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

16,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 433
ขอ 69

(2/2.1/723)
(โอนครั้งที่ 1
- 800,000)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 163 )

ธ.ค. ก.พ. ส.ค.ต.ค. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

   แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ พ.ย. ม.ค. พ.ค.ม.ีค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย. ก.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท)
ดําเนิน รับผิดชอบ ก.พ.

เหตุ
การ หลัก

18 จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม   
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

11,700,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 433
ขอ 69

(2/2.1/723)
(โอนครั้งที่ 1
- 800,000)
(โอนครั้งที่ 2

- 4,300,000)

     11,700,000

1

พ.ศ.2562
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความใหม  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 2

2.1 แผนงานการศึกษา

ม.ีค. เม.ย.ต.ค. ม.ิย.ธ.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

พ.ค. ก.ค. ส.ค.

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2563
พ.ย. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 0.85% 612,000 0.14% สํานักการชาง

รวม 3 0.85% 612,000 0.14%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 223 62.82% 150,850,000   34.64% สํานักศึกษาฯ

รวม 223 62.82% 150,850,000 34.64%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 0.28% 10,000,000 2.30% กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.28% 4,000,000 0.92% กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 0.56% 14,000,000 3.21%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 127 35.77% 270,024,000 62.01% สํานักการชาง

รวม 127 35.77% 270,024,000 62.01%

รวมทั้งสิ้น 355 100.00% 435,486,000 100.00%

      บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงิน) 
                                             แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 1

LEMEL
Typewriter
๑๓



 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

LEMEL
Typewriter
๑๔






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข
2.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกนั
และควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น ให้กบัตัวแทนนักเรียน 
ครูผู้ดูแลทั้ง 58 โรงเรียน และ
บุคลากรภายในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
2. จดัหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ในการป้องกนั
และควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ 
สนับสนุนและส่งเสริมส่วนราชการใน
การควบคุมโรคระบาดในพื้นที่

10,000,000 ๑. อบจ.นม.
๒. รร.สังกดั
    อบจ.นม.

กอง
สาธารณสุข

หน้า 520 
ขอ้ 2

(คร้ังที่ 1 
ผ.02

5/2.2/28)
(แกไ้ข

เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 13)

ข้อความเดมิ (แผนด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 57, แก้ไข ครั้งที ่6 หน้า 10)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๑๕






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข
2.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกนั
และควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น ให้กบัตัวแทนนักเรียน 
ครูผู้ดูแลทั้ง 58 โรงเรียน และ
บุคลากรภายในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
2. จดัหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ในการป้องกนั
และควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ 
สนับสนุนและส่งเสริมส่วนราชการใน
การควบคุมโรคระบาดในพื้นที่

10,000,000 ๑. อบจ.นม.
๒. รร.สังกดั
    อบจ.นม.

กอง
สาธารณสุข

หน้า 520 
ขอ้ 2

(คร้ังที่ 1 
ผ.02

5/2.2/28)
(แกไ้ข

เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 13)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 

63)

10,000,000

1

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ค. ม.ิย.

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่๕ : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา

๑.จดัซ้ือชุดทดสอบหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ชนิดตลับ ประเภทสารเมท
แอมเฟตามีน 
๒.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทีม
ออกตรวจสารเสพติด 
๓.จดัอบรมให้ความรู้ และตรวจคัด
กรองสารเสพติด
๔.จดัอบรมให้ความรู้ค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

4,000,000 ๑.อบจ.นม.
๒.รร.สังกดั
 อบจ.นม.

กอง
สาธารณสุข

หน้า 521
ขอ้ 5
(คร้ังที่ 2 
ผ.01
5/2.5/6)

ม.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ข้อความเดมิ  (แผนด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 64, แก้ไข ครั้งที ่3 หน้า 34)

พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๑๗






ผด.02

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่๕ : ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสีมา

๑.จดัซ้ือชุดทดสอบหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ชนิดตลับ ประเภทสารเมท
แอมเฟตามีน 
๒.จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทีม
ออกตรวจสารเสพติด 
๓.จดัอบรมให้ความรู้ และตรวจคัด
กรองสารเสพติด
๔.จดัอบรมให้ความรู้ค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

4,000,000 ๑.อบจ.นม.
๒.รร.สังกดั
 อบจ.นม.

กอง
สาธารณสุข

หน้า 521
ขอ้ 5
(คร้ังที่ 2 
ผ.01
5/2.5/6)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 
63)

4,000,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

LEMEL
Typewriter
๑๘



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๑๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 กอสรางและติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย ตาม
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนหนอง
มโนรมย ตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
 - แผงโซลาเซลล  ขนาด 320 w. จํานวน 8 แผง
 - ปมน้ําบาดาล  AC/DC ขนาด 1 HP จํานวน 2 เครื่อง
 - ชุดขาตั้งแผงโซลา ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร จํานวน 2
 ชุด
 - สายไฟ VCT 3 Core x 1.5 mm. ยาว 50 เมตร/มวน จํานวน
 1 มวน
 - สาย PV เบอร 4 ยาว 50 เมตร จํานวน 50 เมตร
 - ชุดปลั๊ก MC4 จํานวน 9 ชุด
 - เทปพันสายไฟฟา จํานวน 3 มวน
 - เทปละลาย จํานวน 1 มวน
 - ทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20 ทอน
 - ขอตอเกลียวในชนิดหนา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20 ตัว
 - ขอตอเกลียวนอกชนิดหนา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20 ตัว
 - ขอตอ 90 องศา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
 - ตะปูเกลียว ขนาด 4 หุน จํานวน 2 กลอง
 - เคเบิลไทน ยาว 4 นิ้ว จํานวน 2 หอ
 - เชือกไนลอน ขนาด 3 หุน จํานวน 4 มวน
 - ฝาปดปากบอบาดาล ศูนยกลาง 6 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
ฯลฯ

      202,000  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 8)

LEMEL
Typewriter
๒๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 กอสรางและติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย ตาม
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนหนอง
มโนรมย ตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
 - แผงโซลาเซลล  ขนาด 320 w. จํานวน 8 แผง
 - ปมน้ําบาดาล  AC/DC ขนาด 1 HP จํานวน 2 เครื่อง
 - ชุดขาตั้งแผงโซลา ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร จํานวน 2
 ชุด
 - สายไฟ VCT 3 Core x 1.5 mm. ยาว 50 เมตร/มวน จํานวน
 1 มวน
 - สาย PV เบอร 4 ยาว 50 เมตร จํานวน 50 เมตร
 - ชุดปลั๊ก MC4 จํานวน 9 ชุด
 - เทปพันสายไฟฟา จํานวน 3 มวน
 - เทปละลาย จํานวน 1 มวน
 - ทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20 ทอน
 - ขอตอเกลียวในชนิดหนา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20 ตัว
 - ขอตอเกลียวนอกชนิดหนา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20 ตัว
 - ขอตอ 90 องศา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
 - ตะปูเกลียว ขนาด 4 หุน จํานวน 2 กลอง
 - เคเบิลไทน ยาว 4 นิ้ว จํานวน 2 หอ
 - เชือกไนลอน ขนาด 3 หุน จํานวน 4 มวน
 - ฝาปดปากบอบาดาล ศูนยกลาง 6 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
ฯลฯ

      202,000  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)   (กัน
เงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๒๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางและติดตั้ง
โคมไฟฟาแสงสวาง
พลังงานแสงอาทิตย 
ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
หนองมโนรมย 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางและติดตั้งโคมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
จํานวน 25 ตน ประกอบดวย
- โคมไฟ LED 40 วัตต พรอมอุปกรณและการติดตั้ง จํานวน 25 
โคม
- แผงโซลาเซลล ขนาด 120 วัตต พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 
25 แผง
- แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิด Gel 12V. 120A พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 25 ชุด
 - เสาไฟฟาชนิดลอนลูกฟูก สูง 7 เมตร พรอมอุปกรณติดตั้ง 
จํานวน 25 ตน
- ตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ําพรอมอุปกรณและการติดตั้ง จํานวน 
25 ตู
- โซลาชารจเจอร คอนโทรลเลอร พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 
25 ชุด
- ฐานเสาไฟฟา คสล.พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 ชุด
ฯลฯ

   1,313,610  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 9)

LEMEL
Typewriter
๒๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางและติดตั้ง
โคมไฟฟาแสงสวาง
พลังงานแสงอาทิตย 
ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
หนองมโนรมย 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางและติดตั้งโคมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 25 ตน ประกอบดวย
- โคมไฟ LED 40 วัตต พรอมอุปกรณและการติดตั้ง 
จํานวน 25 โคม
- แผงโซลาเซลล ขนาด 120 วัตต พรอมอุปกรณติดตั้ง
 จํานวน 25 แผง
- แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิด Gel 12V. 120A 
พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 ชุด
 - เสาไฟฟาชนิดลอนลูกฟูก สูง 7 เมตร พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 25 ตน
- ตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ําพรอมอุปกรณและการติดตั้ง
 จํานวน 25 ตู
- โซลาชารจเจอร คอนโทรลเลอร พรอมอุปกรณติดตั้ง 
จํานวน 25 ชุด
- ฐานเสาไฟฟา คสล.พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 25 
ชุด
ฯลฯ

   1,313,610  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๒๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

4 กอสรางคันดินหิน
รอบหนองมโนรมย 
ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
หนองมโนรมย 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางคันดินหินรอบหนอง
มโนรมย ยาว 1,600 เมตร ประกอบดวย

- งานปรับพื้นที่ (800x12 ม.) จํานวน 9,600
 ตร.ม.
- ดินเดิมบดอัดแนน (800x12 ม.) จํานวน 
960 ตร.ม.
- ทรายหยาบรองพื้น 60 ลบ.ม. 
(1.5x800x0.05 ม.) จํานวน 60 ลบ.ม.
- งานคันหินสําเร็จรูป 150x300x1000 มม. 
จํานวน 1,600 ทอน
- หินยอย (เบอร 3/8) 96 ลบ.ม. 
(0.1x800x1.2) จํานวน 96 ลบ.ม.
ฯลฯ

      612,000  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 10)

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

LEMEL
Typewriter
๒๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

4 กอสรางคันดินหิน
รอบหนองมโนรมย 
ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
หนองมโนรมย 
ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการกอสรางคันดินหินรอบหนอง
มโนรมย ยาว 1,600 เมตร ประกอบดวย

- งานปรับพื้นที่ (800x12 ม.) จํานวน 9,600
 ตร.ม.
- ดินเดิมบดอัดแนน (800x12 ม.) จํานวน 
960 ตร.ม.
- ทรายหยาบรองพื้น 60 ลบ.ม. 
(1.5x800x0.05 ม.) จํานวน 60 ลบ.ม.
- งานคันหินสําเร็จรูป 150x300x1000 มม. 
จํานวน 1,600 ทอน
- หินยอย (เบอร 3/8) 96 ลบ.ม. 
(0.1x800x1.2) จํานวน 96 ลบ.ม.
ฯลฯ

      612,000  อําเภอ
จักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน 18)
(ผ.02

1/2.5/3)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

2,127,610
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๒๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

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

การ หลัก
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานโนนตะโก หมูที่ 6 
ตําบลกุดจกิ อําเภอสูงเนนิ 
เชื่อม บานละลมหมอ หมูที่ 4 
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,700 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานโนนตะโก หมูที่ 
6 ตําบลกุดจกิ 
อําเภอสูงเนนิ เชื่อม 
บานละลมหมอ หมูที่
 4 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 602 
ขอ 1

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/341)

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

การ หลัก
1  กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานโนนตะโก หมูที่ 6 
ตําบลกุดจกิ อําเภอสูงเนนิ 
เชื่อม บานละลมหมอ หมูที่ 4 
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,700 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานโนนตะโก หมูที่ 
6 ตําบลกุดจกิ 
อําเภอสูงเนนิ เชื่อม 
บานละลมหมอ หมูที่
 4 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 602 
ขอ 1

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

  6/3.1/341)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 93)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๒๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกมะกอก หมูที่ 
11 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมบาน
สมกบงาม หมูที่ 9 ตําบลเสมา
 อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 284 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,704 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานโคกมะกอก หมูที่
 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมบานสมกบงาม 
หมูที่ 9 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนนิ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 603 
ขอ 2

(ครั้งที่ 2 
ผ.01

6/3.1/357)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกมะกอก หมูที่ 
11 ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อมบาน
สมกบงาม หมูที่ 9 ตําบลเสมา
 อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 284 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,704 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานโคกมะกอก หมูที่
 11 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมบานสมกบงาม 
หมูที่ 9 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนนิ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 603 
ขอ 2

(ครั้งที่ 2 
ผ.01

6/3.1/357)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ค.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 93)

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

LEMEL
Typewriter
๒๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางถนนหินคลุก บาน
มะเกลือเกา หมูที่ 18 ตําบล
มะเกลือเกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานมะเกลือเกา หมู
ที่ 18 ตําบลมะเกลือ
เกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอ
สูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 603 
ขอ 3
(ผ.01 

6/3.1/339)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 กอสรางถนนหินคลุก บาน
มะเกลือเกา หมูที่ 18 ตําบล
มะเกลือเกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน  
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานมะเกลือเกา หมู
ที่ 18 ตําบลมะเกลือ
เกา เชื่อมบานริม
คลองพัฒนา ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอ
สูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 603 
ขอ 3
(ผ.01 

6/3.1/339)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 94)

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

LEMEL
Typewriter
๒๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

5 กอสรางถนนหินคลุก บานเทพ
ประทานพร หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม บานทํานบ
เทวดา หมูที่ 5 ตําบลสํานกั
ตะครอ อําเภอเทพารักษ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดความกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,155 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 905 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานเทพประทานพร
 หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม 
บานทํานบเทวดา 
หมูที่ 5 ตําบลสํานกั
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 604 
ขอ 5
(ผ.01 

6/3.1/60)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

5 กอสรางถนนหินคลุก บานเทพ
ประทานพร หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม บานทํานบ
เทวดา หมูที่ 5 ตําบลสํานกั
ตะครอ อําเภอเทพารักษ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดความกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,155 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 905 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานเทพประทานพร
 หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เชื่อม 
บานทํานบเทวดา 
หมูที่ 5 ตําบลสํานกั
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 604 
ขอ 5
(ผ.01 

6/3.1/60)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 95)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๒๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

6 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบล
สํานกัตะครอ อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานเกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดความกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 2,155 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,330,000 บานโนนสมบูรณ หมู
ที่ 7 ตําบลสํานกั
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 604 
ขอ 6
(ผ.01 

6/3.1/61)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

6 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบล
สํานกัตะครอ อําเภอเทพารักษ 
เชื่อม บานเกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดความกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 2,155 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,330,000 บานโนนสมบูรณ หมู
ที่ 7 ตําบลสํานกั
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 604 
ขอ 6
(ผ.01 

6/3.1/61)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 95)

LEMEL
Typewriter
๓๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานพูนทรัพยพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลสุขไพบูลย  
อําเภอเสิงสาง จงัหวัด
นครราชสีมา เชื่อมบานมวงงาม
 ตําบลดงอีจาน อําเภอโนน
สุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,080 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 10,400 ตร.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

7,000,000 บานพูนทรัพยพัฒนา
 หมูที่ 11 ตําบลสุข
ไพบูลย  อําเภอเสิง
สาง จงัหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานมวงงาม ตําบล
ดงอีจาน อําเภอโนน
สุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย

สํานกัการชาง หนา 604 
ขอ 7
(ผ.01 

6/3.1/246)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานพูนทรัพยพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลสุขไพบูลย  
อําเภอเสิงสาง จงัหวัด
นครราชสีมา เชื่อมบานมวงงาม
 ตําบลดงอีจาน อําเภอโนน
สุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,080 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 10,400 ตร.ม.  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

7,000,000 บานพูนทรัพยพัฒนา
 หมูที่ 11 ตําบลสุข
ไพบูลย  อําเภอเสิง
สาง จงัหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานมวงงาม ตําบล
ดงอีจาน อําเภอโนน
สุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย

สํานกัการชาง หนา 604 
ขอ 7
(ผ.01 

6/3.1/246)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 96)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๓๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองโสมง หมู
ที่ 6 ตําบลอุดมทรัพย - บานบุ
ไทร หมูที่ 4 ตําบลไทยสามัคคี
 อําเภอวังน้ําเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
465 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3255 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองโสมง หมูที่
 6 ตําบลอุดมทรัพย -
 บานบุไทร หมูที่ 4 
ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 8
(ผ.01 

6/3.1/229)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองโสมง หมู
ที่ 6 ตําบลอุดมทรัพย - บานบุ
ไทร หมูที่ 4 ตําบลไทยสามัคคี
 อําเภอวังน้ําเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 
465 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 3255 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองโสมง หมูที่
 6 ตําบลอุดมทรัพย -
 บานบุไทร หมูที่ 4 
ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 8
(ผ.01 

6/3.1/229)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 96)

LEMEL
Typewriter
๓๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

9 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
อุบลพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว - บานวัง
ขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
810 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4860 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานอุบลพัฒนา หมูที่
 14 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว - 
บานวังขอนหมูที่ 14
 ตําบลระเริง อําเภอ
วังน้ําเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 9

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/230)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

9 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
อุบลพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว - บานวัง
ขอน หมูที่ 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
810 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4860 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานอุบลพัฒนา หมูที่
 14 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว - 
บานวังขอนหมูที่ 14
 ตําบลระเริง อําเภอ
วังน้ําเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 9

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/230)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 97)

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

LEMEL
Typewriter
๓๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

10 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบานคลอง
ทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังน้ํา
เขียว เชื่อมบานยุปอีปูน หมูที่ 
4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
940 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5640 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานคลองทุเรียน หมู
ที่ 6 ตําบลวังน้ําเขียว
 เชื่อมบานยุปอีปูน 
หมูที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 10
(ผ.01 

6/3.1/226)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

10 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ 
(Cape Seal) สายบานคลอง
ทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังน้ํา
เขียว เชื่อมบานยุปอีปูน หมูที่ 
4 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
940 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5640 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานคลองทุเรียน หมู
ที่ 6 ตําบลวังน้ําเขียว
 เชื่อมบานยุปอีปูน 
หมูที่ 4 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 605 
ขอ 10
(ผ.01 

6/3.1/226)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 97)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

12 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - 
บานขี้ตุน อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,805 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 0.5 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,635 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,500,000 บานโคกวังวน - บาน
ขี้ตุน อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 606 
ขอ 12

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/46)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

12 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07301) บานโคกวังวน - 
บานขี้ตุน อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,805 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 0.5 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,635 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,500,000 บานโคกวังวน - บาน
ขี้ตุน อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 606 
ขอ 12

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/46)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 98)

LEMEL
Typewriter
๓๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

13 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,585 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 12,680 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

4,499,000 บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชค
ชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 606 
ขอ 13

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/47)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

13 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement in-Place 
Recycling) (อบจ.นม.
07202) บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,585 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 12,680 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

4,499,000 บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชค
ชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 606 
ขอ 13

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/47)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 98)

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

LEMEL
Typewriter
๓๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

14 กอสรางถนนลาดยาง จากสาม
แยก อบต.ลุงเขวา ตําบลลุง
เขวา – แยกปากทางหนองตะ
ไก ตําบลหนองตะไก อําเภอ
หนองบุญมาก จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

7,000,000 สามแยก อบต.ลุง
เขวา ตําบลลุงเขวา –
 แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนองตะ
ไก อําเภอหนองบุญ
มาก จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 607 
ขอ 14
(ผ.01 

6/3.1/147)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

14 กอสรางถนนลาดยาง จากสาม
แยก อบต.ลุงเขวา ตําบลลุง
เขวา – แยกปากทางหนองตะ
ไก ตําบลหนองตะไก อําเภอ
หนองบุญมาก จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,480 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

7,000,000 สามแยก อบต.ลุง
เขวา ตําบลลุงเขวา –
 แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนองตะ
ไก อําเภอหนองบุญ
มาก จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 607 
ขอ 14
(ผ.01 

6/3.1/147)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 99)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

15 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.32203) บานดาน
กะตา - บานโสง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,139 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 7,973 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,270,000 บานดานกะตา - บาน
โสง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 607 
ขอ 15
(ผ.01 

6/3.1/193)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

15 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.32203) บานดาน
กะตา - บานโสง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,139 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 7,973 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,270,000 บานดานกะตา - บาน
โสง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 607 
ขอ 15
(ผ.01 

6/3.1/193)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 99)

LEMEL
Typewriter
๓๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน เชื่อมบาน
โนนทอง หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 
965 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,825 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

3,080,000 บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน 
เชื่อมบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 608 
ขอ 17

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/396)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน เชื่อมบาน
โนนทอง หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 
965 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,825 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด

3,080,000 บานตาดอน หมูที่ 7 
ตําบลหลุงตะเคียน 
เชื่อมบานโนนทอง 
หมูที่ 3 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 608 
ขอ 17

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/396)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 100)

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

LEMEL
Typewriter
๓๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนทอง หมูที่ 
3 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม
บานหนองมวงหวาน หมูที่ 2 
ตําบลง้ิว อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 955 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 4,775 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,040,000 บานโนนทอง หมูที่ 3
 ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อมบานหนองมวง
หวาน หมูที่ 2 ตําบล
งิ้ว อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 608 
ขอ 18

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/406)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนทอง หมูที่ 
3 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม
บานหนองมวงหวาน หมูที่ 2 
ตําบลง้ิว อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 955 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 4,775 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,040,000 บานโนนทอง หมูที่ 3
 ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อมบานหนองมวง
หวาน หมูที่ 2 ตําบล
งิ้ว อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 608 
ขอ 18

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/406)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 100)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๔๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสําราญ หมูที่ 9
 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม
ตําบลหลุงประดู อําเภอหวย
แถลง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร ยาว 314 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,570 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานโนนสําราญ หมูที่
 9 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 608 
ขอ 19
(ผ.01 

6/3.1/407)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสําราญ หมูที่ 9
 ตําบลเมืองพลับพลา เชื่อม
ตําบลหลุงประดู อําเภอหวย
แถลง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร ยาว 314 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 1,570 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานโนนสําราญ หมูที่
 9 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 608 
ขอ 19
(ผ.01 

6/3.1/407)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 101)

LEMEL
Typewriter
๔๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16204) บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1523 เมตร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 982 เมตร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา  
20,692 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

10,310,000 บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 609 
ขอ 20

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/192)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (อบจ.นม.
16204) บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1523 เมตร กวาง 6.00 
เมตร ยาว 982 เมตร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไมนอยกวา  
20,692 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

10,310,000 บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 609 
ขอ 20

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/192) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 101)

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

LEMEL
Typewriter
๔๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

23 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.27302) บานเมือง
ยาง - บานกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

5,038,000 บานเมืองยาง - บาน
กระเบ้ืองนอก อําเภอ
เมืองยาง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 610 
ขอ 23

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/185)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

23 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.27302) บานเมือง
ยาง - บานกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

5,038,000 บานเมืองยาง - บาน
กระเบ้ืองนอก อําเภอ
เมืองยาง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 610 
ขอ 23

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/185) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 102)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๔๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองไผ หมูที่ 
7 ตําบลขุย เชื่อมบานมาบปา
แดง หมูที่ 11 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
517 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3102 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย เชื่อมบาน
มาบปาแดง หมูที่ 11
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 611 
ขอ 26
(ผ.01 

6/3.1/120)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองไผ หมูที่ 
7 ตําบลขุย เชื่อมบานมาบปา
แดง หมูที่ 11 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
517 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3102 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย เชื่อมบาน
มาบปาแดง หมูที่ 11
 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 611 
ขอ 26
(ผ.01 

6/3.1/120) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 103)

LEMEL
Typewriter
๔๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองไผ หมูที่ 
7 ตําบลขุย เชื่อมโรงพยาบาล
ลําทะเมนชัย บานหนองบัววง 
หมูที่ 1 ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
505 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,030 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย เชื่อม
โรงพยาบาลลําทะ
เมนชัย บานหนองบัว
วง หมูที่ 1 ตําบลขุย
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 611 
ขอ 27
(ผ.01 

6/3.1/121)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานหนองไผ หมูที่ 
7 ตําบลขุย เชื่อมโรงพยาบาล
ลําทะเมนชัย บานหนองบัววง 
หมูที่ 1 ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
505 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,030 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย เชื่อม
โรงพยาบาลลําทะ
เมนชัย บานหนองบัว
วง หมูที่ 1 ตําบลขุย
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 611 
ขอ 27
(ผ.01 

6/3.1/121) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 104)

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

LEMEL
Typewriter
๔๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

28 กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต สายทางบานหนองบง
 หมูที่ 4 ตําบลแกงสนามนาง -
 แยกบานหนองปรือ ตําบลบึง
สําโรง อําเภอแกงสนามนาง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,750 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองบง หมูที่ 4
 ตําบลแกงสนามนาง
 - แยกบานหนองปรือ
 ตําบลบึงสําโรง 
อําเภอแกงสนามนาง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 611 
ขอ 28
(ผ.01 

6/3.1/169)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

28 กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต สายทางบานหนองบง
 หมูที่ 4 ตําบลแกงสนามนาง -
 แยกบานหนองปรือ ตําบลบึง
สําโรง อําเภอแกงสนามนาง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,750 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองบง หมูที่ 4
 ตําบลแกงสนามนาง
 - แยกบานหนองปรือ
 ตําบลบึงสําโรง 
อําเภอแกงสนามนาง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 611 
ขอ 28
(ผ.01 

6/3.1/169) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 104)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๔๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

30 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 19204) บานบึงออ
 หมูที่ 1 ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ความยาว 1,000 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 1,147 
เมตร ความยาวรวม 2,147 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
14,882 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

6,150,000 บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบล
พันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 612 
ขอ 30

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/148)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

30 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 19204) บานบึงออ
 หมูที่ 1 ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ความยาว 1,000 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 1,147 
เมตร ความยาวรวม 2,147 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
14,882 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

6,150,000 บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบล
พันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 612 
ขอ 30

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/148) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 105)

LEMEL
Typewriter
๔๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

31 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 19005) บานโตนด
 หมูที่ 3 ตําบลพันดุง - บาน
โนนตาล หมูที่ 2 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 7,720 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,850,000 บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง - บาน
โนนตาล หมูที่ 2 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 613 
ขอ 31

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/149)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

31 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 19005) บานโตนด
 หมูที่ 3 ตําบลพันดุง - บาน
โนนตาล หมูที่ 2 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 7,720 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,850,000 บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง - บาน
โนนตาล หมูที่ 2 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 613 
ขอ 31

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/149) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 105)

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

LEMEL
Typewriter
๔๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

32 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนามาบ หมูที่ 5
 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อม 
บานเหนอื หมูที่ 1 ตําบลเมือง
นาท อําเภอขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
2000 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,200,000 บานนามาบ หมูที่ 5 
ตําบลขามสะแกแสง 
เชื่อม บานเหนอื หมู
ที่ 1 ตําบลเมืองนาท
 อําเภอขามสะแกแสง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 613 
ขอ 32
(ผ.01 

6/3.1/179)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

32 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนามาบ หมูที่ 5
 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อม 
บานเหนอื หมูที่ 1 ตําบลเมือง
นาท อําเภอขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
2000 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,200,000 บานนามาบ หมูที่ 5 
ตําบลขามสะแกแสง 
เชื่อม บานเหนอื หมู
ที่ 1 ตําบลเมืองนาท
 อําเภอขามสะแกแสง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 613 
ขอ 32
(ผ.01 

6/3.1/179) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 106)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๔๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

34 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานโนนผักชี 
ตําบลชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อมบานโนนทอง 
ตําบลหนองหอย อําเภอพระ
ทองคํา จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1260 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนผักชี ตําบล
ชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อมบาน
โนนทอง ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 614 
ขอ 34

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/184)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

34 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานโนนผักชี 
ตําบลชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อมบานโนนทอง 
ตําบลหนองหอย อําเภอพระ
ทองคํา จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1260 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนผักชี ตําบล
ชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อมบาน
โนนทอง ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 614 
ขอ 34

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/184) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 107)

LEMEL
Typewriter
๕๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

36 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเมืองชัยพัฒนา หมูที่ 9 
ตําบลโนนเมือง เชื่อมบานโนน
ตําหนกั หมูที่ 4 ตําบลเมือง
เกษตร อําเภอขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
665 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3325 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานเมืองชัยพัฒนา 
หมูที่ 9 ตําบลโนน
เมือง เชื่อมบานโนน
ตําหนกั หมูที่ 4 
ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 614 
ขอ 36
(ผ.01 

6/3.1/175)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

36 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเมืองชัยพัฒนา หมูที่ 9 
ตําบลโนนเมือง เชื่อมบานโนน
ตําหนกั หมูที่ 4 ตําบลเมือง
เกษตร อําเภอขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
665 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3325 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจรตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานเมืองชัยพัฒนา 
หมูที่ 9 ตําบลโนน
เมือง เชื่อมบานโนน
ตําหนกั หมูที่ 4 
ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 614 
ขอ 36
(ผ.01 

6/3.1/175) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 108)

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

LEMEL
Typewriter
๕๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

37 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หนองโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบลชีวึก 
เชื่อม บานแปะ หมูที่ 3 ตําบล
พะงาด อําเภอขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
665 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3325 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานหนองโพธิ์ หมูที่
 6 ตําบลชีวึก เชื่อม 
บานแปะ หมูที่ 3 
ตําบลพะงาด อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 615 
ขอ 37
(ผ.01 

6/3.1/183)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

37 กอสรางถนนลาดยาง บาน
หนองโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบลชีวึก 
เชื่อม บานแปะ หมูที่ 3 ตําบล
พะงาด อําเภอขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
665 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3325 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,500,000 บานหนองโพธิ์ หมูที่
 6 ตําบลชีวึก เชื่อม 
บานแปะ หมูที่ 3 
ตําบลพะงาด อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 615 
ขอ 37
(ผ.01 

6/3.1/183) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 108)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๕๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

38 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคู หมูที่ 9 
ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมกับ
บานบุละกอ หมูที่ 10 
เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 322 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
1,610 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานคู หมูที่ 9 ตําบล
ขามสะแกแสง เชื่อม
กับบานบุละกอ หมูที่
 10 เทศบาลตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 615 
ขอ 38
(ผ.01 

6/3.1/177)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

38 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคู หมูที่ 9 
ตําบลขามสะแกแสง เชื่อมกับ
บานบุละกอ หมูที่ 10 
เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 322 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
1,610 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานคู หมูที่ 9 ตําบล
ขามสะแกแสง เชื่อม
กับบานบุละกอ หมูที่
 10 เทศบาลตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 615 
ขอ 38
(ผ.01 

6/3.1/177) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 109)

LEMEL
Typewriter
๕๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

40 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 04201) บานโนน
ปอแดง - บานโนนเต็ง อําเภอ
คง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
1,030 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,180 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,630,000 บานโนนปอแดง - 
บานโนนเต็ง อําเภอ
คง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 616 
ขอ 40

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/31)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

40 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 04201) บานโนน
ปอแดง - บานโนนเต็ง อําเภอ
คง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
1,030 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,180 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,630,000 บานโนนปอแดง - 
บานโนนเต็ง อําเภอ
คง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 616 
ขอ 40

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/31) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 109)

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

LEMEL
Typewriter
๕๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

41 กอสรางถนนแอสฟลทติก 
เชื่อมระหวางตําบล ชวงบาน
ดอนอุดม ตําบลดอนยาวใหญ 
ไป บานหนองตาโล ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 2,750 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,750 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

9,000,000 บานดอนอุดม ตําบล
ดอนยาวใหญ ไป 
บานหนองตาโล 
ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนแดง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 616 
ขอ 41
(ผ.01 

6/3.1/74)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

41 กอสรางถนนแอสฟลทติก 
เชื่อมระหวางตําบล ชวงบาน
ดอนอุดม ตําบลดอนยาวใหญ 
ไป บานหนองตาโล ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 2,750 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,750 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

9,000,000 บานดอนอุดม ตําบล
ดอนยาวใหญ ไป 
บานหนองตาโล 
ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนแดง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 616 
ขอ 41
(ผ.01 

6/3.1/74) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 110)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๕๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

42 กอสรางถนน คสล. บานหนอง
จาน หมูที่ 4 ตําบลหนองหวา -
 เขตบานฝาผนงั หมูที่ 1 ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,500 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,938,000 บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา - 
เขตบานฝาผนงั หมูที่
 1 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 616 
ขอ 42
(ผ.01 

6/3.1/79)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

42 กอสรางถนน คสล. บานหนอง
จาน หมูที่ 4 ตําบลหนองหวา -
 เขตบานฝาผนงั หมูที่ 1 ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,500 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,938,000 บานหนองจาน หมูที่
 4 ตําบลหนองหวา - 
เขตบานฝาผนงั หมูที่
 1 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 616 
ขอ 42
(ผ.01 

6/3.1/79)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 110)

LEMEL
Typewriter
๕๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

43 กอสรางถนน คสล. สายหนอง
แสง หมูที่ 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานออยชาง 
หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,920 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,250,000 สายหนองแสง หมูที่ 
5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
ออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 617 
ขอ 43
(ผ.01 

6/3.1/81)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

43 กอสรางถนน คสล. สายหนอง
แสง หมูที่ 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานออยชาง 
หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,920 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,250,000 สายหนองแสง หมูที่ 
5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
ออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 617 
ขอ 43
(ผ.01 

6/3.1/81) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 111)

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

LEMEL
Typewriter
๕๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

44 กอสรางถนน คสล. สายหนอง
ไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานรกฟา หมู
ที่ 11 ตําบลดานชาง อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
775 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

500,000 สายหนองไฮ หมูที่ 
12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
รกฟา หมูที่ 11 
ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 617 
ขอ 44
(ผ.01 

6/3.1/82)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

44 กอสรางถนน คสล. สายหนอง
ไฮ หมูที่ 12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานรกฟา หมู
ที่ 11 ตําบลดานชาง อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
775 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

500,000 สายหนองไฮ หมูที่ 
12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
รกฟา หมูที่ 11 
ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 617 
ขอ 44
(ผ.01 

6/3.1/82) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 111)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๕๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

46 กอสรางถนน คสล. สายบาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานสามเมือง
 หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
249 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,245 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

812,000 สายบานดอนหัน หมู
ที่ 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
สามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 618 
ขอ 46
(ผ.01 

6/3.1/84)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

46 กอสรางถนน คสล. สายบาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บานสามเมือง
 หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
249 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,245 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

812,000 สายบานดอนหัน หมู
ที่ 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
สามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 618 
ขอ 46
(ผ.01 

6/3.1/84)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 112)

พ.ศ.2561

LEMEL
Typewriter
๕๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

47 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 12205) บาน
หนองบัวลาย - บานหนองแดง
นอย อําเภอบัวลาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,170 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 618 
ขอ 47

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/188)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

47 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 12205) บาน
หนองบัวลาย - บานหนองแดง
นอย อําเภอบัวลาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,170 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 618 
ขอ 47

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/188) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 113)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๖๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

48 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 12204) หนอง
หญาปลอง - บานดานชาง 
อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 565 เมตร (ชวงที่ 2) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 395 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,594,000 หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 618 
ขอ 48

(ครั้งที่ 2 
ผ.02 

6/3.1/83)
(แกไข

เปลี่ยนแปลงครั้งที่
 12)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

48 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 12204) หนอง
หญาปลอง - บานดานชาง 
อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 565 เมตร (ชวงที่ 2) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 395 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม
นอยกวา 7,680 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบจ.นม.กําหนด

3,594,000 หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 618 
ขอ 48

(ครั้งที่ 2 
ผ.02 

6/3.1/83)
(แกไข

เปลี่ยนแปลงครั้งที่
 12)

(กันเงินป 62  
ดําเนินการป 63)

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 113)

LEMEL
Typewriter
๖๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

49 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต จากบาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ถึง บานดอน
ชุมชาง หมูที่ 10 
(ถนน อบจ.นม.) ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 830 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 6,640 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,106,000 บานดอนหัน หมูที่ 8
 ถึง บานดอนชุมชาง
 หมูที่ 10 ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 49

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/497)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

49 ซอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต จากบาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ถึง บานดอน
ชุมชาง หมูที่ 10 
(ถนน อบจ.นม.) ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 830 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 6,640 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,106,000 บานดอนหัน หมูที่ 8
 ถึง บานดอนชุมชาง
 หมูที่ 10 ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 49

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/497)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 113)

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

LEMEL
Typewriter
๖๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

50 ซอมแซมถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองตะไก ตําบลบัวใหญ 
เชื่อม บานออยชาง ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,700,000 บานหนองตะไก 
ตําบลบัวใหญ เชื่อม 
บานออยชาง ตําบล
กุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 50

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/523)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

50 ซอมแซมถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองตะไก ตําบลบัวใหญ 
เชื่อม บานออยชาง ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,700,000 บานหนองตะไก 
ตําบลบัวใหญ เชื่อม 
บานออยชาง ตําบล
กุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 50

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/523)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 114)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๖๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

51 กอสรางถนน คสล. บาน
หวยครอ หมูที่ 5 ตําบลหวย
ยาง ถึง บานเกางิ้ว หมูที่ 7 
ตําบลหวยยาง ถึง บานกระพี้ 
ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
915 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,575 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,940,000  บานหวยครอ หมูที่ 
5 ตําบลหวยยาง ถึง 
บานเกางิ้ว หมูที่ 7 
ตําบลหวยยาง ถึง 
บานกระพี้ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 51

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/512)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

51 กอสรางถนน คสล. บาน
หวยครอ หมูที่ 5 ตําบลหวย
ยาง ถึง บานเกางิ้ว หมูที่ 7 
ตําบลหวยยาง ถึง บานกระพี้ 
ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอ
บัวใหญ จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
915 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,575 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,940,000  บานหวยครอ หมูที่ 
5 ตําบลหวยยาง ถึง 
บานเกางิ้ว หมูที่ 7 
ตําบลหวยยาง ถึง 
บานกระพี้ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 619 
ขอ 51

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/512)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 114)

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

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

LEMEL
Typewriter
๖๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองใหญ หมูที่
 4 ตําบลบานเหลื่อม ถึง บาน
หนองกุงนอย ตําบลโคก
กระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 762 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
4572 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,830,000 บานหนองใหญ หมูที่
 4 ตําบลบานเหลื่อม
 ถึง บานหนองกุ
งนอย ตําบลโคก
กระเบ้ือง อําเภอบาน
เหลื่อม จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 620 
ขอ 52
(ผ.01 

6/3.1/89)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองใหญ หมูที่
 4 ตําบลบานเหลื่อม ถึง บาน
หนองกุงนอย ตําบลโคก
กระเบ้ือง อําเภอบานเหลื่อม 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 762 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
4572 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,830,000 บานหนองใหญ หมูที่
 4 ตําบลบานเหลื่อม
 ถึง บานหนองกุ
งนอย ตําบลโคก
กระเบ้ือง อําเภอบาน
เหลื่อม จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 620 
ขอ 52
(ผ.01 

6/3.1/89)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 115)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

53 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 05201) บาน
เหลื่อม - บานกุดเวียน อําเภอ
บานเหลื่อม จงัหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,421 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 349 เมตร รวม 2 
ชวง มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,620 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

3,170,000 บานเหลื่อม - บานกุด
เวียน อําเภอบาน
เหลื่อม จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 620 
ขอ 53

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/40)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

53 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 05201) บาน
เหลื่อม - บานกุดเวียน อําเภอ
บานเหลื่อม จงัหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,421 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 349 เมตร รวม 2 
ชวง มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,620 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

3,170,000 บานเหลื่อม - บานกุด
เวียน อําเภอบาน
เหลื่อม จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 620 
ขอ 53

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/40) 
(แกไข

เปลี่ยนแปลงครั้งที่
 9)

(กันเงินป 62  
ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 115,แกไข ครั้งที่ 5 หนา 29)

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

LEMEL
Typewriter
๖๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

54 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 04306) บานตะโก
 - บานชอระกา อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 290 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

938,000 บานตะโก - บานชอ
ระกา อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 620 
ขอ 54

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/36)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

54 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 04306) บานตะโก
 - บานชอระกา อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 290 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

938,000 บานตะโก - บานชอ
ระกา อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 620 
ขอ 54

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/36) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 116)

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

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

LEMEL
Typewriter
๖๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

55 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 13306) บาน
กระทุมราย - บานโนนหญานาง
 อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 911 เมตร ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 10,466 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,590,000 บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 621 
ขอ 55

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/92)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

55 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 13306) บาน
กระทุมราย - บานโนนหญานาง
 อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 911 เมตร ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 10,466 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,590,000 บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 621 
ขอ 55

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/92)
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 116)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 13304) บานไร
ออย - บานหันหวยทราย 
อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
460 เมตร ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 3,790 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
21,710 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

5,410,000 บานไรออย - บาน
หันหวยทราย อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 621 
ขอ 56

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/90)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 13304) บานไร
ออย - บานหันหวยทราย 
อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
460 เมตร ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 3,790 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
21,710 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

5,410,000 บานไรออย - บาน
หันหวยทราย อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 621 
ขอ 56

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/90)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 116)

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

LEMEL
Typewriter
๖๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

57 กอสรางถนนลาดยาง Cape 
Seal บานโคกสุวรรณ หมูที่ 1 
ตําบลมาบกราด เชื่อม บานเต็ง
เตี้ย หมูที่ 12 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
770 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,620 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานโคกสุวรรณ หมูที่
 1 ตําบลมาบกราด 
เชื่อม บานเต็งเตี้ย 
หมูที่ 12 ตําบลทัพรั้ง
 อําเภอพระทองคํา 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 621 
ขอ 56
(ผ.01 

6/3.1/102)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

57 กอสรางถนนลาดยาง Cape 
Seal บานโคกสุวรรณ หมูที่ 1 
ตําบลมาบกราด เชื่อม บานเต็ง
เตี้ย หมูที่ 12 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
770 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,620 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานโคกสุวรรณ หมูที่
 1 ตําบลมาบกราด 
เชื่อม บานเต็งเตี้ย 
หมูที่ 12 ตําบลทัพรั้ง
 อําเภอพระทองคํา 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 621 
ขอ 56
(ผ.01 

6/3.1/102) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 117)

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

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

LEMEL
Typewriter
๗๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

58 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 30301) สายบาน
กุดไผ - บานหนอง
เขวา อําเภอพระทองคํา 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

224,000 บานกุดไผ - บาน
หนองเขวา อําเภอ
พระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 622 
ขอ 58

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/189)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

58 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 30301) สายบาน
กุดไผ - บานหนอง
เขวา อําเภอพระทองคํา 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

224,000 บานกุดไผ - บาน
หนองเขวา อําเภอ
พระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 622 
ขอ 58

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/189) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 117,แกไข ครั้งที่ 3 หนา 174)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๗๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

59 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 30302) แยกทาง
หลวงหมายเลข 205 - บานกุด
ไผ อําเภอพระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 2,710 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 18,970 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

5,077,000 แยกทางหลวง
หมายเลข 205 - 
บานกุดไผ อําเภอ
พระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 622 
ขอ 59

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/190)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

59 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. 30302) แยกทาง
หลวงหมายเลข 205 - บานกุด
ไผ อําเภอพระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 2,710 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 18,970 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

5,077,000 แยกทางหลวง
หมายเลข 205 - 
บานกุดไผ อําเภอ
พระทองคํา จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 622 
ขอ 59

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/190)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 117)

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

LEMEL
Typewriter
๗๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานสําโรง หมูที่ 4 
(ทางสามแยกถนนสายบาน
หนองสะแก - บานทองหลาง
ใหญ หมูที่ 2 ถึง บานดอนมวง
 หมูที่ 1 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา) เชื่อม ตําบลดอน
ตะหนนิ อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
752 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,760 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,497,000 บานหนองสะแก - 
บานทองหลางใหญ 
หมูที่ 2 ถึง บานดอน
มวง หมูที่ 1 ตําบล
โนนประดู อําเภอสีดา
 เชื่อม ตําบลดอนตะ
หนนิ อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 622 
ขอ 60

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/133)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานสําโรง หมูที่ 4 
(ทางสามแยกถนนสายบาน
หนองสะแก - บานทองหลาง
ใหญ หมูที่ 2 ถึง บานดอนมวง
 หมูที่ 1 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา) เชื่อม ตําบลดอน
ตะหนนิ อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
752 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,760 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,497,000 บานหนองสะแก - 
บานทองหลางใหญ 
หมูที่ 2 ถึง บานดอน
มวง หมูที่ 1 ตําบล
โนนประดู อําเภอสีดา
 เชื่อม ตําบลดอนตะ
หนนิ อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 622 
ขอ 60

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/133)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 118)

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๗๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล. บาน
กระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนนิ 
อําเภอบัวใหญ ไป บานดอน
มวง หมูที่ 1 ถึง บานทองหลาง
ใหญ หมูที่ 2 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา จงัหวัดนครราชสีมา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

4,288,000 บานกระเบ้ือง ตําบล
ดอนตะหนนิ อําเภอ
บัวใหญ ไป บานดอน
มวง หมูที่ 1 ถึง 
บานทองหลางใหญ 
หมูที่ 2 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 623 
ขอ 61

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/137)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนน คสล. บาน
กระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนนิ 
อําเภอบัวใหญ ไป บานดอน
มวง หมูที่ 1 ถึง บานทองหลาง
ใหญ หมูที่ 2 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา จงัหวัดนครราชสีมา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

4,288,000 บานกระเบ้ือง ตําบล
ดอนตะหนนิ อําเภอ
บัวใหญ ไป บานดอน
มวง หมูที่ 1 ถึง 
บานทองหลางใหญ 
หมูที่ 2 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 623 
ขอ 61

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/137)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 118)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๗๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

62 ซอมสรางถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองสะแก หมูที่ 5 - บาน
ทองหลางใหญ หมูที่ 2 ตําบล
โนนประดู เชื่อม ตําบลดอนตะ
หนนิ อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
576 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,456 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,160,000 บานหนองสะแก หมู
ที่ 5 - บานทองหลาง
ใหญ หมูที่ 2 ตําบล
โนนประดู เชื่อม 
ตําบลดอนตะหนนิ 
อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 623 
ขอ 62
(ผ.01 

6/3.1/135)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

62 ซอมสรางถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองสะแก หมูที่ 5 - บาน
ทองหลางใหญ หมูที่ 2 ตําบล
โนนประดู เชื่อม ตําบลดอนตะ
หนนิ อําเภอบัวใหญ จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
576 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,456 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,160,000 บานหนองสะแก หมู
ที่ 5 - บานทองหลาง
ใหญ หมูที่ 2 ตําบล
โนนประดู เชื่อม 
ตําบลดอนตะหนนิ 
อําเภอบัวใหญ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 623 
ขอ 62
(ผ.01 

6/3.1/135)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 119)

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

LEMEL
Typewriter
๗๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เทศบาลเมืองสีค้ิว (กอง
ขยะ) บานหวยหัน ตําบลสีค้ิว 
เชื่อมบานบุงพัฒนา หมูที่ 18 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง  6 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล. รวมผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,560 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

980,000 บานหวยหัน ตําบลสี
คิ้ว เชื่อมบานบุง
พัฒนา หมูที่ 18 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 623 
ขอ 63
(ผ.01 

6/3.1/653)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เทศบาลเมืองสีค้ิว (กอง
ขยะ) บานหวยหัน ตําบลสีค้ิว 
เชื่อมบานบุงพัฒนา หมูที่ 18 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง  6 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล. รวมผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,560 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

980,000 บานหวยหัน ตําบลสี
คิ้ว เชื่อมบานบุง
พัฒนา หมูที่ 18 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 623 
ขอ 63
(ผ.01 

6/3.1/653)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 119)

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

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

LEMEL
Typewriter
๗๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

64 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานบอทอง หมูที่ 14 
ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานแกนทาว หมูที่ 2 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนนิ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,560 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

970,000 บานบอทอง หมูที่ 
14 ตําบลกุดนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานแกนทาว หมูที่ 2
 ตําบลเสมา อําเภอ
สูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 624 
ขอ 64
(ผ.01 

6/3.1/640)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

64 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานบอทอง หมูที่ 14 
ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานแกนทาว หมูที่ 2 
ตําบลเสมา อําเภอสูงเนนิ 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,560 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

970,000 บานบอทอง หมูที่ 
14 ตําบลกุดนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อม
บานแกนทาว หมูที่ 2
 ตําบลเสมา อําเภอ
สูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 624 
ขอ 64
(ผ.01 

6/3.1/640)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 120)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๗๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

65 กอสรางถนน คสล. บานโศก
รวก หมูที่ 7 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานหนองแวง หมูที่
 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว
  จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 810 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 4,860 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

2,980,000 บานโศกรวก หมูที่ 7
 ตําบลหนองหญาขาว
 เชื่อมบานหนองแวง
 หมูที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว  
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 624 
ขอ 65
(ผ.01 

6/3.1/632)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

65 กอสรางถนน คสล. บานโศก
รวก หมูที่ 7 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานหนองแวง หมูที่
 2 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว
  จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 810 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 4,860 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

2,980,000 บานโศกรวก หมูที่ 7
 ตําบลหนองหญาขาว
 เชื่อมบานหนองแวง
 หมูที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว  
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 624 
ขอ 65
(ผ.01 

6/3.1/632)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 120)

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

LEMEL
Typewriter
๗๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

66 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหนองไมตาย 
หมูที่ 9 - บานตะกั่วเกา ตําบล
หนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานหนองชิงโค หมูที่ 11
 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุน
ทด  จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00  เมตร ยาว 
900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

1,990,000 บานหนองไมตาย 
หมูที่ 9 - บานตะกั่ว
เกา ตําบลหนองบัว
นอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานหนองชิงโค
 หมูที่ 11 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด  จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 624 
ขอ 66

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/645)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

66 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานหนองไมตาย 
หมูที่ 9 - บานตะกั่วเกา ตําบล
หนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานหนองชิงโค หมูที่ 11
 ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุน
ทด  จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00  เมตร ยาว 
900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด 

1,990,000 บานหนองไมตาย 
หมูที่ 9 - บานตะกั่ว
เกา ตําบลหนองบัว
นอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานหนองชิงโค
 หมูที่ 11 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด  จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 624 
ขอ 66

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/645)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 121)

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

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

LEMEL
Typewriter
๗๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

67 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานไพรสาลี 
ตําบลดอนเมือง เชื่อมบานชุม
สามเรณู ตําบลหนองน้ําใส 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 180 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,080 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

390,000 บานไพรสาลี ตําบล
ดอนเมือง เชื่อมบาน
ชุมสามเรณู ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสี
คิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 625 
ขอ 67

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/644)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

67 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานไพรสาลี 
ตําบลดอนเมือง เชื่อมบานชุม
สามเรณู ตําบลหนองน้ําใส 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 180 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,080 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

390,000 บานไพรสาลี ตําบล
ดอนเมือง เชื่อมบาน
ชุมสามเรณู ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสี
คิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 625 
ขอ 67

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/644)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 121)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๘๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหวย
ลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 1,620 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

990,000 บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม
บานหวยลุง หมูที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 626 
ขอ 70

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/626)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหวย
ลุง หมูที่ 2 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 1,620 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

990,000 บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม
บานหวยลุง หมูที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 626 
ขอ 70

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/626) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 123)

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

LEMEL
Typewriter
๘๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานวังโรงนอย หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนอง
โบสถ ตําบลวังโรงใหญ อําเภอ
สีค้ิว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 2,760 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,690,000 บานวังโรงนอย หมูที่
 4 ตําบลกฤษณา 
เชื่อมบานหนองโบสถ
 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 626 
ขอ 71
(ผ.01 

6/3.1/615)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานวังโรงนอย หมูที่ 4 
ตําบลกฤษณา เชื่อมบานหนอง
โบสถ ตําบลวังโรงใหญ อําเภอ
สีค้ิว จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 2,760 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,690,000 บานวังโรงนอย หมูที่
 4 ตําบลกฤษณา 
เชื่อมบานหนองโบสถ
 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 626 
ขอ 71
(ผ.01 

6/3.1/615) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 123)

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

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

LEMEL
Typewriter
๘๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานไทรงาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบาน
หนองไผ หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีค้ิว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 485 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 2,425 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,490,000 บานไทรงาม หมูที่ 2
 ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีค้ิว
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 626 
ขอ 72
(ผ.01 

6/3.1/622)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานไทรงาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองน้ําใส เชื่อมบาน
หนองไผ หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีค้ิว จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 485 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 2,425 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

1,490,000 บานไทรงาม หมูที่ 2
 ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีค้ิว
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 626 
ขอ 72
(ผ.01 

6/3.1/622) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 124)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๘๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

73 ซอมแซมถนนลาดยางแบบเคป
ซีล บานปราสาท หมูที่ 4 
ตําบลหินดาด เชื่อมบาน
ตะเคียน หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน
 อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,955 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 23,640  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

7,510,000 บานปราสาท หมูที่ 4
 ตําบลหินดาด เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 1
 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 627 
ขอ 73
(ผ.01 

6/3.1/433)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

73 ซอมแซมถนนลาดยางแบบเคป
ซีล บานปราสาท หมูที่ 4 
ตําบลหินดาด เชื่อมบาน
ตะเคียน หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน
 อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,955 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 23,640  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

7,510,000 บานปราสาท หมูที่ 4
 ตําบลหินดาด เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 1
 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 627 
ขอ 73
(ผ.01 

6/3.1/433) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 124)

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

LEMEL
Typewriter
๘๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
74 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19101) บานหนอง
กระโดน-บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ความยาว 360 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 1,135 
เมตร ความยาวรวม 1,495 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 9,690 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานหนองกระโดน-
บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 627 
ขอ 74

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 125)

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

LEMEL
Typewriter
๘๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
74 ซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19101) บานหนอง
กระโดน-บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ความยาว 360 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ความยาว 1,135 
เมตร ความยาวรวม 1,495 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 9,690 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจรตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานหนองกระโดน-
บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 627 
ขอ 74

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๘๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

77 กอสรางถนนลาดยาง (Cape 
Seal) สายบานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อม 
บานโกรกหวา หมูที่ 11 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียด อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง 
เชื่อม บานโกรกหวา 
หมูที่ 11 ตําบลดอน
 อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 628 
ขอ 77
(ผ.01 

6/3.1/543)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

77 กอสรางถนนลาดยาง (Cape 
Seal) สายบานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง เชื่อม 
บานโกรกหวา หมูที่ 11 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียด อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง 
เชื่อม บานโกรกหวา 
หมูที่ 11 ตําบลดอน
 อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 628 
ขอ 77
(ผ.01 

6/3.1/543) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 126)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๘๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

79 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15205) สายเมนที่
 5 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 3,160 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 22,120  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

6,000,000 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 629
ขอ 79

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/110)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

79 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15205) สายเมนที่
 5 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 3,160 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 22,120  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

6,000,000 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 629
ขอ 79

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/110) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 127)

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

LEMEL
Typewriter
๘๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานละหลอด หมูที่ 3 
ตําบลธารละหลอด เชื่อม บาน
โนนสะเดา หมูที่ 10 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
541 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,705 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,620,000 บานละหลอด หมูที่ 3
 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อม บานโนนสะเดา
 หมูที่ 10 ตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 629 
ขอ 80
(ผ.01 

6/3.1/604)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานละหลอด หมูที่ 3 
ตําบลธารละหลอด เชื่อม บาน
โนนสะเดา หมูที่ 10 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
541 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,705 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,620,000 บานละหลอด หมูที่ 3
 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อม บานโนนสะเดา
 หมูที่ 10 ตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 629 
ขอ 80
(ผ.01 

6/3.1/604) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 127)

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

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

LEMEL
Typewriter
๘๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองซอย 2 ซาย 
บานโนนมวง ตําบลทาหลวง ถึง
 บานโนนตะโก ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,372 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 6860 ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

4,110,000 บานโนนมวง ตําบล
ทาหลวง ถึง บาน
โนนตะโก ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 629 
ขอ 81
(ผ.01 

6/3.1/613)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองซอย 2 ซาย 
บานโนนมวง ตําบลทาหลวง ถึง
 บานโนนตะโก ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,372 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 6860 ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

4,110,000 บานโนนมวง ตําบล
ทาหลวง ถึง บาน
โนนตะโก ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 629 
ขอ 81
(ผ.01 

6/3.1/613)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 128)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๙๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อม 
บานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว  865 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 3,460 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,999,000 บานโนนเสว หมูที่ 
11 ตําบลกระเบ้ือง
ใหญ เชื่อม บานซาด
 หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 630 
ขอ 82
(ผ.01 

6/3.1/595)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบ้ืองใหญ เชื่อม 
บานซาด หมูที่ 6 ตําบลชีวาน 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว  865 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 3,460 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,999,000 บานโนนเสว หมูที่ 
11 ตําบลกระเบ้ือง
ใหญ เชื่อม บานซาด
 หมูที่ 6 ตําบลชีวาน
 อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 630 
ขอ 82
(ผ.01 

6/3.1/595) 
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 128)

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

LEMEL
Typewriter
๙๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานจนัอัด หมูที่ 2 
ตําบลจนัอัด เชื่อม บานโนนตา
กลาง หมูที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนนสูง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 4,750 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,860,000 บานจนัอัด หมูที่ 2 
ตําบลจนัอัด เชื่อม 
บานโนนตากลาง หมู
ที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 631
ขอ 85

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/323)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานจนัอัด หมูที่ 2 
ตําบลจนัอัด เชื่อม บานโนนตา
กลาง หมูที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนนสูง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 4,750 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,860,000 บานจนัอัด หมูที่ 2 
ตําบลจนัอัด เชื่อม 
บานโนนตากลาง หมู
ที่ 8 ตําบลเมือง
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 631
ขอ 85

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/323)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 130)

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

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

LEMEL
Typewriter
๙๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

86 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานดาน หมูที่ 1
 – บานหนองหวา หมูที่ 6 
ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,235 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,410 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานดาน หมูที่ 1 – 
บานหนองหวา หมูที่
 6 ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 631
ขอ 86

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/319)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

86 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานดาน หมูที่ 1
 – บานหนองหวา หมูที่ 6 
ตําบลดานคลา อําเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,235 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,410 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานดาน หมูที่ 1 – 
บานหนองหวา หมูที่
 6 ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 631
ขอ 86

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/319)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 130)

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

LEMEL
Typewriter
๙๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

95 กอสรางถนนลาดยางคุม บาน
ใหมน้ําพุ บานซับตะเคียน หมูที่
 10 ตําบลกลางดง เชื่อม
ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง
 จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,400  ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,800,000 บานใหมน้ําพุ บาน
ซับตะเคียน หมูที่ 10
 ตําบลกลางดง เชื่อม
ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 638
ขอ 95
(ผ.01 

6/3.1/570)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

95 กอสรางถนนลาดยางคุม บาน
ใหมน้ําพุ บานซับตะเคียน หมูที่
 10 ตําบลกลางดง เชื่อม
ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง
 จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,400  ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,800,000 บานใหมน้ําพุ บาน
ซับตะเคียน หมูที่ 10
 ตําบลกลางดง เชื่อม
ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 638
ขอ 95
(ผ.01 

6/3.1/570)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ส.ค. ก.ย.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 139)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

96 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21206) บานบุงเตย
 - บานสระน้ําใส  อําเภอปาก
ชอง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร  
ยาว 1,550 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 12,400 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

3,000,000 บานบุงเตย - บาน
สระน้ําใส  อําเภอ
ปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 639
ขอ 96
(ผ.01 

6/3.1/160)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

96 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21206) บานบุงเตย
 - บานสระน้ําใส  อําเภอปาก
ชอง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร  
ยาว 1,550 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 12,400 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

3,000,000 บานบุงเตย - บาน
สระน้ําใส  อําเภอ
ปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 639
ขอ 96
(ผ.01 

6/3.1/160)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 139)

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

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

LEMEL
Typewriter
๙๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

97 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21205) บานขนง
พระกลาง - บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร  
ยาว 1,065 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 8,520 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานขนงพระกลาง - 
บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 639
ขอ 97
(ผ.01 

6/3.1/159)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

97 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21205) บานขนง
พระกลาง - บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร  
ยาว 1,065 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 8,520 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานขนงพระกลาง - 
บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 639
ขอ 97
(ผ.01 

6/3.1/159)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 139)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๙๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

98 ซอมสรางถนนลาดยาง สายคุม
ปาเสียด หมูที่ 5 ตําบลกลางดง
 เชื่อมบานซับน้ําเย็น ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
955 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4,775 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,700,000 สายคุมปาเสียด หมูที่
 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อมบานซับน้ําเย็น 
ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 639
ขอ 98

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/586)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

98 ซอมสรางถนนลาดยาง สายคุม
ปาเสียด หมูที่ 5 ตําบลกลางดง
 เชื่อมบานซับน้ําเย็น ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
955 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4,775 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,700,000 สายคุมปาเสียด หมูที่
 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อมบานซับน้ําเย็น 
ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 639
ขอ 98

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/586)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 140)

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

LEMEL
Typewriter
๙๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

99 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
( อบจ.นม.21301 ) บาน
คลองยาง - บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,650 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 13,200  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

3,600,000 บานคลองยาง - บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 640
ขอ 99

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/155)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

99 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
( อบจ.นม.21301 ) บาน
คลองยาง - บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,650 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 13,200  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

3,600,000 บานคลองยาง - บาน
คลองมวง อําเภอ
ปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 640
ขอ 99

(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/155)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 140)

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

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

LEMEL
Typewriter
๙๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

100 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.
21109 ) บานหนองไทร - 
บานวังไทร อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,360 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

890,000 บานหนองไทร - บาน
วังไทร อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 640
ขอ 100
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/162)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

100 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.
21109 ) บานหนองไทร - 
บานวังไทร อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,360 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

890,000 บานหนองไทร - บาน
วังไทร อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 640
ขอ 100
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/162)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 140)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๙๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

110 กอสรางถนนลาดยาง จากบาน
หนองพลวงนอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง เชื่อม ตําบล
หันหวยทราย อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

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

2,000,000 บานหนองพลวงนอย
 หมูที่ 9 ตําบลวัง
ไมแดง เชื่อม ตําบล
หันหวยทราย อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 649
ขอ 110
(ผ.01 

6/3.1/329)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

110 กอสรางถนนลาดยาง จากบาน
หนองพลวงนอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง เชื่อม ตําบล
หันหวยทราย อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

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

2,000,000 บานหนองพลวงนอย
 หมูที่ 9 ตําบลวัง
ไมแดง เชื่อม ตําบล
หันหวยทราย อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 649
ขอ 110
(ผ.01 

6/3.1/329)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 150)

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

111 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.
01205 ) บานหนองพลวง
ใหญ - บานหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
815 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,890 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองพลวงใหญ
 - บานหนองบัวศาลา
 อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 650
ขอ 111
(ครั้งที่ 2 

ผ.01
6/3.1/5)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

111 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.
01205 ) บานหนองพลวง
ใหญ - บานหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
815 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,890 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานหนองพลวงใหญ
 - บานหนองบัวศาลา
 อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 650
ขอ 111
(ครั้งที่ 2 

ผ.01
6/3.1/5)

(กันเงินป 62  
ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 150)

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

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
113 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 23 
ตน สาย อบจ.นม.01203 
บ.หนองตะคอง - บ.หนองมวง 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
23 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 23 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,425,000 บ.หนองตะคอง - 
บ.หนองมวง อําเภอ
เมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 651
ขอ 113
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/19)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 152)
พ.ศ.2561

LEMEL
Typewriter
๑๐๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
113 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 23 
ตน สาย อบจ.นม.01203 
บ.หนองตะคอง - บ.หนองมวง 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
23 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 23 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,425,000 บ.หนองตะคอง - 
บ.หนองมวง อําเภอ
เมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 651
ขอ 113
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/19) 
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

118 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 
ตน สาย อบจ.นม.01312 
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อําเภอ
เมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
18 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.วัดเลียบ - 
บ.พุดซา อําเภอเมือง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 656
ขอ 118
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/27)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 157)

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

118 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 
ตน สาย อบจ.นม.01312 
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อําเภอ
เมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
18 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.วัดเลียบ - 
บ.พุดซา อําเภอเมือง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 656
ขอ 118
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/27)
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

121 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 20 
ตน สาย อบจ.นม.01316  
บ.ยองแยง-วัดพนมวัน อําเภอ
เมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
20 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 20 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,239,000 บ.ยองแยง-วัดพนม
วัน อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 659
ขอ 121
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/32)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 160)

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

121 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 20 
ตน สาย อบจ.นม.01316  
บ.ยองแยง-วัดพนมวัน อําเภอ
เมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
20 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 20 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,239,000 บ.ยองแยง-วัดพนม
วัน อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 659
ขอ 121
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/32)
(กันเงินป 62 

ดําเนินการป 63)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๑๐๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานลุงสัณฐาน หมูที่
 11 ตําบลโคกสูง เชื่อมบาน
บึงทับชาง ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,990,000 บานลุงสัณฐาน หมูที่
 11 ตําบลโคกสูง 
เชื่อมบานบึงทับชาง 
ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 660
ขอ 123
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/710)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานลุงสัณฐาน หมูที่
 11 ตําบลโคกสูง เชื่อมบาน
บึงทับชาง ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,990,000 บานลุงสัณฐาน หมูที่
 11 ตําบลโคกสูง 
เชื่อมบานบึงทับชาง 
ตําบลหนองไขน้ํา 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 660
ขอ 123
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/710)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 161)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานฝาย บานหนอง
ยารักษ หมูที่ 12 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลหนองกระทุม 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
573 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,438  ตร.ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,996,000 บานหนองยารักษ 
หมูที่ 12 ตําบลพุด
ซา เชื่อมตําบลหนอง
กระทุม อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 661
ขอ 125
(ผ.01 

6/3.1/668)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานฝาย บานหนอง
ยารักษ หมูที่ 12 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลหนองกระทุม 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
573 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,438  ตร.ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,996,000 บานหนองยารักษ 
หมูที่ 12 ตําบลพุด
ซา เชื่อมตําบลหนอง
กระทุม อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 661
ขอ 125
(ผ.01 

6/3.1/668)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 163)

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

LEMEL
Typewriter
๑๐๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

126 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทักษณิ 2 บาน
บุกระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุดซา 
เชื่อม ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
352 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,760 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานบุกระถิน หมูที่ 5
 ตําบลพุดซา เชื่อม 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 661
ขอ 126
(ผ.01 

6/3.1/670)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

126 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทักษณิ 2 บาน
บุกระถิน หมูที่ 5 ตําบลพุดซา 
เชื่อม ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
352 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
1,760 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

1,000,000 บานบุกระถิน หมูที่ 5
 ตําบลพุดซา เชื่อม 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 661
ขอ 126
(ผ.01 

6/3.1/670)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 163)

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

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

128 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโคกกรวด บาน
เขวา หมูที่ 11ตําบลพุดซา 
อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลกําปง
 อําเภอโนนไทย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
574 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,444 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,990,000 บานเขวา หมูที่ 11
ตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง เชื่อม ตําบลกํา
ปง อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 128
(ผ.01 

6/3.1/673)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

128 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโคกกรวด บาน
เขวา หมูที่ 11ตําบลพุดซา 
อําเภอเมือง เชื่อม ตําบลกําปง
 อําเภอโนนไทย จงัหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
574 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,444 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

1,990,000 บานเขวา หมูที่ 11
ตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง เชื่อม ตําบลกํา
ปง อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 128
(ผ.01 

6/3.1/673)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 164)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

129 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
สํานกัการชาง องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
ประกอบดวย
1.แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย Poly 330 W 
จํานวน 30 แผง
2.เคร่ือง Inverter  10 kw 1 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามรายละเอียดตามแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางอาคาร

500,000 สํานกัการชาง 
องคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 129
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/13)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 165,แกไข ครั้งที่ 3 หนา 176)

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

129 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
สํานกัการชาง องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
ประกอบดวย
1.แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย Poly 330 W 
จํานวน 30 แผง
2.เคร่ือง Inverter  10 kw 1 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามรายละเอียดตามแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางอาคาร

500,000 สํานกัการชาง 
องคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 129
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/13)  
(แกไข

เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

130 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
สํานกังานองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
ประกอบดวย
1.แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย Poly 330 W 
จํานวน 30 แผง
2.เคร่ือง Inverter 10 kw 1 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามรายละเอียดตามแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางอาคาร

500,000 สํานกังานองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 130
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/12)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 166,แกไข ครั้งที่ 3 หนา 178)

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

130 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
สํานกังานองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
ประกอบดวย
1.แผงโซลาเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย Poly 330 W 
จํานวน 30 แผง
2.เคร่ือง Inverter 10 kw 1 ตัว
3.ชุดติดตั้งแผงบนหลังคา การ
ติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามรายละเอียดตามแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางอาคาร

500,000 สํานกังานองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 662
ขอ 130
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/12) 
(แกไข

เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

132 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19303) บานขาม
ทะเลสอ - บานโนน อําเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ความยาว 270 
เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ความยาว 1,425 
เมตร ความยาวรวม 1,695 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 13,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานขามทะเลสอ - 
บานโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 663
ขอ 132
(ครั้งที่ 2 

ผ.01 
6/3.1/147)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 167)

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

132 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19303) บานขาม
ทะเลสอ - บานโนน อําเภอ
ขามทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ความยาว 270 
เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ความยาว 1,425 
เมตร ความยาวรวม 1,695 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 13,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

5,000,000 บานขามทะเลสอ - 
บานโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 663
ขอ 132
(ครั้งที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/147)
(กันเงินป 62  

ดําเนินการป 63)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๑๑๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
154 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 32 ตน
สาย อบจ.นม.12205 บาน
หนองบัวลาย – บานหนองแดง
นอย อําเภอบัวลาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
32 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 32 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,983,000 บานหนองบัวลาย – 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 685 
ขอ 154
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/46)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 189)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๑๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
154 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 32 ตน
สาย อบจ.นม.12205 บาน
หนองบัวลาย – บานหนองแดง
นอย อําเภอบัวลาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
32 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 32 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,983,000 บานหนองบัวลาย – 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 685 
ขอ 154
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/46)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๑๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
160 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.09304 
บ.มะคา – บ.โตนด อําเภอโนน
ไทย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.มะคา – บ.โตนด 
อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 691 
ขอ 160
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/52)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 195)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๒๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
160 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.09304 
บ.มะคา – บ.โตนด อําเภอโนน
ไทย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.มะคา – บ.โตนด 
อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 691 
ขอ 160
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/52)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๒๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
163 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.08201 
บ.แปรง – บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
14 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.แปรง – 
บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 694 
ขอ 163
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/55)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 198)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๒๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
163 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.08201 
บ.แปรง – บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
14 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.แปรง – 
บ.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 694 
ขอ 163
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/55)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๒๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
165 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.08303 
บ.ละเลิงพิมาน – บ.กุดมวง 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.ละเลิงพิมาน – บ.
กุดมวง อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 696 
ขอ 165
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/57)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 200)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๒๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
165 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.08303 
บ.ละเลิงพิมาน – บ.กุดมวง 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.ละเลิงพิมาน – บ.
กุดมวง อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 696 
ขอ 165
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/57)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๒๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
182 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.04309  
เทศบาลเมืองคง – บ.ไร 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 เทศบาลเมืองคง – บ.
ไร อําเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 713 
ขอ 182
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/74)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 217)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๒๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
182 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.04309  
เทศบาลเมืองคง – บ.ไร 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 เทศบาลเมืองคง – บ.
ไร อําเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 713 
ขอ 182
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/74)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๒๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
190 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.04201  
บ.โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
18 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.โนนปอแดง – 
บ.โนนเต็ง อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 721 
ขอ 190
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/82)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 225)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๒๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
190 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.04201  
บ.โนนปอแดง – บ.โนนเต็ง 
อําเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
18 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.โนนปอแดง – 
บ.โนนเต็ง อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 721 
ขอ 190
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/82)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๒๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
198 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13306 
บ.กระทุมราย - บ.โนนหญานาง
 อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.กระทุมราย - 
บ.โนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 729 
ขอ 198
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/90)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 233)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๓๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
198 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13306 
บ.กระทุมราย - บ.โนนหญานาง
 อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.กระทุมราย - 
บ.โนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 729 
ขอ 198
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/90)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๓๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
199 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13307 
บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว 
อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.บึงกระโดน - 
บ.ดอนยาว อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 730
ขอ 199
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/91)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 234)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๓๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
199 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.13307 
บ.บึงกระโดน - บ.ดอนยาว 
อําเภอประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.บึงกระโดน - 
บ.ดอนยาว อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 730
ขอ 199
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/91)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๓๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
200 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.14201  
บ.งิ้ว - บ.หนองโดน อําเภอปก
ธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
18 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.งิ้ว - บ.หนองโดน 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  731
ขอ 200
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/92)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 235)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๓๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
200 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 ตน
สาย อบจ.นม.14201 
บ.งิ้ว - บ.หนองโดน อําเภอปก
ธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
18 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000 บ.งิ้ว - บ.หนองโดน 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  731
ขอ 200
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/92)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๓๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
203 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 22 ตน
สาย อบจ.นม.14306 
บ.หนองแฟบ - บ.โคกนางเหริญ
 อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
22 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 22 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 22 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,363,000 บ.หนองแฟบ - 
บ.โคกนางเหริญ 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  734
ขอ 203
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/95)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 238)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๓๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

การ หลัก
203 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 22 ตน
สาย อบจ.นม.14306 
บ.หนองแฟบ - บ.โคกนางเหริญ
 อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
22 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 22 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 22 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,363,000 บ.หนองแฟบ - 
บ.โคกนางเหริญ 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  734
ขอ 203
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/95)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๓๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

204 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14307 
บ.โคกสระนอย - บ.เกาสะแก
ราช อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โคกสระนอย - 
บ.เกาสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  735
ขอ 204
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/96)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  239)

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

LEMEL
Typewriter
๑๓๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

204 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14307 
บ.โคกสระนอย - บ.เกาสะแก
ราช อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โคกสระนอย - 
บ.เกาสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  735
ขอ 204
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/96)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๓๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

205 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14308  
บ.นกออก - บ.หนองหญาปลอง
 อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.นกออก - 
บ.หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 736 
ขอ 205
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/97)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  240)

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

205 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14308  
บ.นกออก - บ.หนองหญาปลอง
 อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.นกออก - 
บ.หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 736 
ขอ 205
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/97)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

206 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14009  
บ.หนองปลอง – บ.คลองกี่ 
(รวม 4 ชวง) อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองปลอง - 
บ.คลองกี่ อําเภอปก
ธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 737
ขอ 206
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/98)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  241)

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

206 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14009  
บ.หนองปลอง – บ.คลองกี่ 
(รวม 4 ชวง) อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองปลอง - 
บ.คลองกี่ อําเภอปก
ธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 737
ขอ 206
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/98)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

208 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14011 ทล.
หมายเลข 24 บ.สวนหอม 
อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน  
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 ทล.หมายเลข 24 
บ.สวนหอม อําเภอ
ปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  739  
ขอ 208
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/100)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  243)

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

208 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.14011 ทล.
หมายเลข 24 บ.สวนหอม 
อําเภอปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน  
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 ทล.หมายเลข 24 
บ.สวนหอม อําเภอ
ปกธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา  739  
ขอ 208
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/100)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ม.ิย.

           ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๑๔๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

215 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.15308 
บ.ทาหลวง - บ.กลวย อําเภอพิ
มาย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.ทาหลวง - 
บ.กลวย 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 746
ขอ 215
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/107)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  250)

LEMEL
Typewriter
๑๔๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

215 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.15308 
บ.ทาหลวง - บ.กลวย อําเภอพิ
มาย จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด - เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.ทาหลวง - 
บ.กลวย 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 746
ขอ 215
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/107)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๑๔๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

216 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.15309 
บ.โนนไมแดง - บ.ใหมไทยจารย
 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โนนไมแดง - 
บ.ใหมไทยจารย
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 747
ขอ 216
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/108)

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

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  251)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๔๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

216 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.15309 
บ.โนนไมแดง - บ.ใหมไทยจารย
 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.โนนไมแดง - 
บ.ใหมไทยจารย
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 747
ขอ 216
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/108)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๔๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

218 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.18201  
บ.มะเกลือใหม – บ.สูงเนนิ 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 
ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด 

495,000 บ.มะเกลือใหม – บ.
สูงเนนิ อําเภอสูงเนนิ
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 749
ขอ 218
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/110)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  253)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

218 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.18201  
บ.มะเกลือใหม – บ.สูงเนนิ 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 
ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด 

495,000 บ.มะเกลือใหม – บ.
สูงเนนิ อําเภอสูงเนนิ
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 749
ขอ 218
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/110)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

219 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.18202 
บ.ตะคองหลง – บ.โสกแจง 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ตะคองหลง – 
บ.โสกแจง อําเภอสูง
เนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 750
ขอ 219
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/111)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  254)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

219 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.18202 
บ.ตะคองหลง – บ.โสกแจง 
อําเภอสูงเนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 10 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ตะคองหลง – 
บ.โสกแจง อําเภอสูง
เนนิ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 750
ขอ 219
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/111)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

235 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.10305  
บ.โคงกระพี้ – บ.คลา อําเภอ
โนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.โคงกระพี้ – 
บ.คลา อําเภอโนนสูง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 766
ขอ 235
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/127)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  270)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

235 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 16 ตน
สาย อบจ.นม.10305  
บ.โคงกระพี้ – บ.คลา อําเภอ
โนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
16 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 16 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

991,000 บ.โคงกระพี้ – 
บ.คลา อําเภอโนนสูง
 จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 766
ขอ 235
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/127)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

253 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.16204  
บ.หินดาด – บ.หนองปด 
อําเภอหวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.หินดาด – 
บ.หนองปด อําเภอ
หวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 784
ขอ 253
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  288)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

253 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.16204  
บ.หินดาด – บ.หนองปด 
อําเภอหวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด  ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงาน แสงอาทิตย 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จํานวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา 6,000 
ลูเมน มีสวิตซปด-เปดปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดความสูงไม
นอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ จํานวน 12 
ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บ.หินดาด – 
บ.หนองปด อําเภอ
หวยแถลง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 784
ขอ 253
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/145)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

256 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.22305  
บ.ลุงเขวา – บ.สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
14 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.ลุงเขวา – 
บ.สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 787
ขอ 256
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/148)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  291)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

256 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 14 ตน
สาย อบจ.นม.22305  
บ.ลุงเขวา – บ.สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
14 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 14 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

867,000 บ.ลุงเขวา – 
บ.สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 787
ขอ 256
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/148)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

259 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.22302  
บ.ซับตะครอ – บ.หัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ซับตะครอ – 
บ.หัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 790
ขอ 259
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/151)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  294)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

259 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.22302  
บ.ซับตะครอ – บ.หัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ซับตะครอ – 
บ.หัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 790
ขอ 259
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/151)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

263 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.20305  บ.สีค้ิว
 – บ.หัน อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.สีค้ิว – บ.หัน 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 794
ขอ 263
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/155)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  298)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

263 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.20305  บ.สีค้ิว
 – บ.หัน อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.สีค้ิว – บ.หัน 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 794
ขอ 263
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/155)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

264 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.20306  แยก 
ทล. 2 – ทางแยกเขาตลาด
ดานขุนทด อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 
ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 แยก ทล. 2 – ทาง
แยกเขาตลาดดาน
ขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 795
ขอ 264
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/156)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  299)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

264 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.20306  แยก 
ทล. 2 – ทางแยกเขาตลาด
ดานขุนทด อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 
ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 แยก ทล. 2 – ทาง
แยกเขาตลาดดาน
ขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 795
ขอ 264
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/156)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

269 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.19204  บ.บึง
ออ – บ.โตนด อําเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.บึงออ – บ.โตนด 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 800
ขอ 269
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/161)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  304)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

269 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.19204  บ.บึง
ออ – บ.โตนด อําเภอขาม
ทะเลสอ จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.บึงออ – บ.โตนด 
อําเภอขามทะเลสอ 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 800
ขอ 269
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/161)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

272 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.32202  บาน
โนนหมัน – บานมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บานโนนหมัน – บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 803
ขอ 272
(คร้ังที่ 2 

ผ.01
6/3.1/164)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  307)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

272 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ตน
สาย อบจ.นม.32202  บาน
โนนหมัน – บานมะดัน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
12 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 12 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

743,000 บานโนนหมัน – บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 803
ขอ 272
(คร้ังที่ 2 

ผ.01
6/3.1/164)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๖๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

274 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.21114  แยก 
ทล.หมายเลข – ซับพลู อําเภอ
ปากชอง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
24 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 24 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 แยก ทล.หมายเลข –
 ซับพลู อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 805
ขอ 274
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/166)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  309)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

274 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.21114  แยก 
ทล.หมายเลข – ซับพลู อําเภอ
ปากชอง จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
24 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 24 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 แยก ทล.หมายเลข –
 ซับพลู อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 805
ขอ 274
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/166)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

275 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.21115  ตอ
ทางของเทศบาลปากชอง – 
แยกไปชัยภูมิ อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 
ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 ตอทางของเทศบาล
ปากชอง – แยกไป
ชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 806
ขอ 275
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/167)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 310)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

275 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
สาย อบจ.นม.21115  ตอ
ทางของเทศบาลปากชอง – 
แยกไปชัยภูมิ อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 8 
ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 8 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

495,000 ตอทางของเทศบาล
ปากชอง – แยกไป
ชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 806
ขอ 275
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/167)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

276 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 6 ตน 
สาย อบจ.นม.21113  บาน
โนนอารีย – บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 6 
ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 6 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

371,000 บานโนนอารีย – 
บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 807
ขอ 276
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/168)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 311)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

276 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 6 ตน 
สาย อบจ.นม.21113  บาน
โนนอารีย – บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 6 
ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 6 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

371,000 บานโนนอารีย – 
บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 807
ขอ 276
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/168)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

277 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17309  
บ.หนองหวา – บ.หนองขาม 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองหวา – 
บ.หนองขาม อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 808
ขอ 277
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/170)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 312)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

277 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17309  
บ.หนองหวา – บ.หนองขาม 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.หนองหวา – 
บ.หนองขาม อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 808
ขอ 277
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/170)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

285 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17210  
บ.ขุนละคร – บ.หนองออ 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ขุนละคร – 
บ.หนองออ อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 816
ขอ 285
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/178)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 320)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

285 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 10 ตน
สาย อบจ.นม.17210  
บ.ขุนละคร – บ.หนองออ 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
10 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 10 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

619,000 บ.ขุนละคร – 
บ.หนองออ อําเภอ
ชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 816
ขอ 285
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/178)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

      ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๗๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

288 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.17302  
บ.หนองจกิ – บ.ชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
24 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.หนองจกิ – 
บ.ชุมพวง อําเภอชุม
พวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 819
ขอ 288
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/181)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  323 )

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

288 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.17302  
บ.หนองจกิ – บ.ชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
24 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.หนองจกิ – 
บ.ชุมพวง อําเภอชุม
พวง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 819
ขอ 288
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/181)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

292 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.26201  
บ.ดานขุนทด – บ.หนองแวง 
อําเภอเทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
24 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.ดานขุนทด – 
บ.หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 823
ขอ 292
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/185)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  327)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

292 ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 24 ตน
สาย อบจ.นม.26201  
บ.ดานขุนทด – บ.หนองแวง 
อําเภอเทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell) จํานวน 
24 ชุด ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตยความสวางไมนอยกวา 6,000  
ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 
ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 24 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,487,000 บ.ดานขุนทด – 
บ.หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 823
ขอ 292
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/185)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

296 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองบัวคํา 
หมูที่ 5 ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย เชื่อม บานโนน
พฤกษ หมูที่ 2 ตําบลจกัราช 
อําเภอจกัราช จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 6,900 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

4,170,000 บานหนองบัวคํา หมูที่
 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อม บานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจกั
ราช อําเภอจกัราช 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 826
ขอ 296
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/601)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

296 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองบัวคํา 
หมูที่ 5 ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย เชื่อม บานโนน
พฤกษ หมูที่ 2 ตําบลจกัราช 
อําเภอจกัราช จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 6,900 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

4,170,000 บานหนองบัวคํา หมูที่
 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อม บานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจกั
ราช อําเภอจกัราช 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 826
ขอ 296
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/601)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  331)

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

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๘๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

297 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
( อบจ.นม.15103 ) สายเมนที่
 1 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 281 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,686  
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 สายเมนที่ 1 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 827
ขอ 297
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/108)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

297 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
( อบจ.นม.15103 ) สายเมนที่
 1 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 281 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,686  
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 สายเมนที่ 1 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 827
ขอ 297
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/108)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  331)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๘๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

298 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15101) สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร  ยาว  
1,225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,350 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 827
ขอ 298
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/106)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

298 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (อบจ.นม.
15101) สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร  ยาว  
1,225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,350 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 827
ขอ 298
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/106)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  332)

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

LEMEL
Typewriter
๑๘๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

299 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
หนองเรือ หมูที่ 8 ตําบลตลาด
ไทร เชื่อมบานหนองออ หมูที่ 
1 ตําบลดอนมัน อําเภอ
ประทาย จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 
560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1: 1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 439 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดบดอัดแนน ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองเรือ หมูที่ 
8 ตําบลตลาดไทร 
เชื่อมบานหนองออ 
หมูที่ 1 ตําบลดอน
มัน อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 827
ขอ 299
(ผ.01 

6/3.1/333)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

299 กอสรางถนนหินคลุก สายบาน
หนองเรือ หมูที่ 8 ตําบลตลาด
ไทร เชื่อมบานหนองออ หมูที่ 
1 ตําบลดอนมัน อําเภอ
ประทาย จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 
560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1: 1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 439 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดบดอัดแนน ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองเรือ หมูที่ 
8 ตําบลตลาดไทร 
เชื่อมบานหนองออ 
หมูที่ 1 ตําบลดอน
มัน อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 827
ขอ 299
(ผ.01 

6/3.1/333)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา  332)

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

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

LEMEL
Typewriter
๑๘๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

300 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13203) บานดอน
มัน – บานละเลิงหิน อําเภอ
ประทาย จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,040 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,240 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานดอนมัน – บาน
ละเลิงหิน อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 828
ขอ 300
(ผ.01 

6/3.1/89)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

300 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13203) บานดอน
มัน – บานละเลิงหิน อําเภอ
ประทาย จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,040 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,240 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานดอนมัน – บาน
ละเลิงหิน อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 828
ขอ 300
(ผ.01 

6/3.1/89)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 333)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๘๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

301 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขามลําหวยดานบาน
ดานกรงกราง หมูที่ 6 ตําบล
โนนไทย อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 7.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร พรอมทาส ีและ
เคร่ืองหมายจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

2,328,000 บานดานกรงกราง 
หมูที่ 6 ตําบลโนน
ไทย อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 828
ขอ 301
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/191)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

301 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขามลําหวยดานบาน
ดานกรงกราง หมูที่ 6 ตําบล
โนนไทย อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 7.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร พรอมทาส ีและ
เคร่ืองหมายจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

2,328,000 บานดานกรงกราง 
หมูที่ 6 ตําบลโนน
ไทย อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 828
ขอ 301
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/191)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 333)

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

LEMEL
Typewriter
๑๘๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

302 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15307) บานวัง
หิน-บานทองหลาง อําเภอพิ
มาย จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง  6.00  เมตร  ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
930 เมตร หรือพื้นลาดยางไม
นอยกวา  7,440  ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานวังหิน-บาน
ทองหลาง อําเภอพิ
มาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 828
ขอ 302
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/112)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

302 ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15307) บานวัง
หิน-บานทองหลาง อําเภอพิ
มาย จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง  6.00  เมตร  ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
930 เมตร หรือพื้นลาดยางไม
นอยกวา  7,440  ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

2,000,000 บานวังหิน-บาน
ทองหลาง อําเภอพิ
มาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 828
ขอ 302
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/112)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 333)

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

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

LEMEL
Typewriter
๑๙๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

303 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (อบจ.นม.
15102) สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (อบจ.นม.15102) 
สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 560  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา  3,360  ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม. 
กําหนด

2,000,000 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 829
ขอ 303
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/107)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

303 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (อบจ.นม.
15102) สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (อบจ.นม.15102) 
สายเมนที่ 4 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 560  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา  3,360  ตร.
ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม. 
กําหนด

2,000,000 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 829
ขอ 303
(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

6/3.1/107)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 334)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๙๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
สํานกังานหองนติิการ สํานกั
ปลัดองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
หองนิติการ สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 
14.30 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 171.60  
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

418,000 สํานกัปลัดองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 829
ขอ 1

(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

8/3.1/1)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
สํานกังานหองนติิการ สํานกั
ปลัดองคการบริหารสวน
จงัหวัดนครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
หองนิติการ สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 
14.30 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 171.60  
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

418,000 สํานกัปลัดองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ถนนกํา
แหงสงคราม ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง หนา 829
ขอ 1

(คร้ังที่ 2 
ผ.01 

8/3.1/1)
(กันเงินป 62 

ดําเนนิการป 63)

270,024,000

127

ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 336)

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

ม.ิย. ก.ค.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๙๒



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๑๙๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา

นกัเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่แหง่ประเทศไทยรอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 
ดังนี้
1. ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
2. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสถานที่
3. ค่าอปุกรณ์กฬีา
4. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่
5. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

20,000,000 สนามกฬีา
เฉลิมพระ

เกยีรติ 80 
พรรษา 5 
ธันวาคม 
2550 

และสนาม
กฬีาภายใน

จังหวัด
นครราชสีมา

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 15 )
 (ผ.02/2/ 
2.1/726)

พ.ค. มิ.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3 หน้ำ 5)

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวัดนครรำชสมีำ
1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๑๙๔






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา

นกัเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่แหง่ประเทศไทยรอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 
ดังนี้
1. ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
2. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสถานที่
3. ค่าอปุกรณ์กฬีา
4. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่
5. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

20,000,000 สนามกฬีา
เฉลิมพระ

เกยีรติ 80 
พรรษา 5 
ธันวาคม 
2550 

และสนาม
กฬีาภายใน

จังหวัด
นครราชสีมา

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 15 )
 (ผ.02/2/ 
2.1/726)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

   20,000,000

1

ก.ค.

รวมงบประมำณ

ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

รวมโครงกำร

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๕






ผด.02

 
 

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์

โรงเรียนกฤษณาวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ 
ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด

410,000 รร.กฤษณา
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 432 
ข้อ 001
 (คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/16)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์

โรงเรียนกฤษณาวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ 
ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด

410,000 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา

อ าภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 432
ข้อ 001
(คร้ังที่ 2 
ผ01 /2/ 
2.1/16) 

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา
1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 355 )

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๑๙๖
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
68 กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ

โรงเรียนกฤษณาวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ โรงเรียน
กฤษณาวิทยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม. ก าหนด)

300,000 รร.กฤษณา
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 451 
ข้อ 068
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/18)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
68 กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ

โรงเรียนกฤษณาวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ โรงเรียน
กฤษณาวิทยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม. ก าหนด)

300,000 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา

อ าภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 451
ข้อ 068
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/18)

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 375 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๑๙๗






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
81 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในโรงเรียนกฤษณา
วิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 800 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 รร.กฤษณา
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 455 
ข้อ 001
 (คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/17)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
81 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในโรงเรียนกฤษณา
วิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจร
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 800 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา

อ าภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 432
ข้อ 001

(คร้ังที่ 2      
ผ01/2/ 
2.1/16)  

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 379 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๑๙๘
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
191 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งน้ าหอ้งส้วม
โรงเรียนกฤษณาวิทยา จ านวน 1 หลัง 6 
หอ้ง (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
 ก าหนด)

150,000 รร.กฤษณา
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 497 
ข้อ 01

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/15)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
191 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งน้ าหอ้งส้วม
โรงเรียนกฤษณาวิทยา จ านวน 1 หลัง 6 
หอ้ง (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
 ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา

อ าภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 497
ข้อ 01
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/15)

(กนัเงินป ี62
ด าเนนิการ ป ี63)

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ขอ้ความเดมิ ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 431)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

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

เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙๙
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
132 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.กฤษณา
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 471 
ข้อ 052
 (คร้ังที่ 1
ผ.01/2/ 
2.1/395)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
132 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.กฤษณา
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 471
ข้อ 052
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/395)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 402, แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 57 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๐






ผด.02 
 

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนกลางดง
ปณุณวิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
15.60 เมตร ยาว 21.80 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 340 ตร.ม. และขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 30 เมตร, กว้าง 3.9 เมตร 
ยาว 15.6 เมตร, กว้าง 10.40 เมตร ยาว
 12.7 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 600 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

430,000 รร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 002
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/23)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
2 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนกลางดง
ปณุณวิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
15.60 เมตร ยาว 21.80 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 340 ตร.ม. และขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 30 เมตร, กว้าง 3.9 เมตร 
ยาว 15.6 เมตร, กว้าง 10.40 เมตร ยาว
 12.7 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 600ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

430,000 โรงเรียน
กลางดง

ปณุณวิทยา
อ าเภอปาก

ช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 432
ข้อ 002

(คร้ังที่ 2      
ผ01/2/ 
2.1/23)  

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ม.ิย. ก.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 355 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๑






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
82 เสริมขยายถนน คสล.โรงเรียน

กลางดงปณุณวิทยา
กจิกรรม
เสริมขยายถนน คสล. ข้างละ 1.5 เมตร 
ยาว 217 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 651 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 รร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 455 
ข้อ 002
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/22)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
82 เสริมขยายถนน คสล.โรงเรียน

กลางดงปณุณวิทยา
กจิกรรม
เสริมขยายถนน คสล. ข้างละ 1.5 เมตร 
ยาว 217 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 651 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 โรงเรียน
กลางดง

ปณุณวิทยา
อ าเภอปาก

ช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 455
ข้อ 002

(คร้ังที่ 2      
ผ01/2/ 
2.1/22) 

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ม.ิย.

ก.ค.

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 379 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๒






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
133 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกลางดงปณุณวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 471 
ข้อ 053
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/396)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
133 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกลางดงปณุณวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 471
ข้อ 053
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/396)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5
(กนัเงินป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 402, แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 59 )

LEMEL
Typewriter
๒๐๓






ผด.02 
 

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
70 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

โรงเรียนกดุจิกวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียน
กดุจิกวิทยา จ านวน 1 ลาน (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 452 
ข้อ 070
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/31)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
70 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

โรงเรียนกดุจิกวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียน
กดุจิกวิทยา จ านวน 1 ลาน (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

อ าเภอสูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 452
ข้อ 070
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/31)  

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 376 )

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๔






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
71 กอ่สร้างหอ้งน้ านกัเรียน 

โรงเรียนกดุจิกวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหอ้งน้ านกัเรียนอาคาร คสล. 
1 ชัน้ ขนาดกว้าง 6x12 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

459,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้452 
ข้อ 071
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/30)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
71 กอ่สร้างหอ้งน้ านกัเรียน 

โรงเรียนกดุจิกวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหอ้งน้ านกัเรียนอาคาร คสล. 
1 ชัน้ ขนาดกว้าง 6x12 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

459,000 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

อ าเภอสูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้452
ข้อ 071
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/30) 

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 376 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 55)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๒๐๕






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
190 กอ่สร้างถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โรงเรียนกดุจิกวิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. 
ยาว 32 ม.หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
96 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร - ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หรือพื้นที่
ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,550 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

948,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 497 
ข้อ 110
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/ 2/
2.1/28)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
190 กอ่สร้างถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โรงเรียนกดุจิกวิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. 
ยาว 32 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
96 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร - ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หรือพื้นที่
ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,550 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

948,000 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

อ าเภอสูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 497
ข้อ 110
(คร้ังที่ 2
ผ.01/ 2/

2.1/28) (กนั
เงินป6ี2 

ด าเนนิงานป ี63)

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 431 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๒๐๖






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
259 ปรับปรุงบา้นพักครูโรงเรียนกดุ

จิกวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงบา้นพักครู โรงเรียนกดุจิกวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

332,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 516 
ข้อ 69

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/32)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
259 ปรับปรุงบา้นพักครูโรงเรียนกดุ

จิกวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงบา้นพักครู โรงเรียนกดุจิกวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

332,000 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

อ าเภอสูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 516
ข้อ 69

(คร้ังที่ 2      
ผ01/2/ 
2.1/32)  

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 453 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๗






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
261 ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบ
จ.นม. ก าหนด)

870,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 517 
ข้อ 71

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/27)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
261 ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบ
จ.นม. ก าหนด)

870,000 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

อ าเภอสูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 517
ข้อ 71
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/27) 

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 454 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๘






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
262 ปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล

โรงเรียนกดุจิกวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

1,900,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 517 
ข้อ 72

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/29)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
262 ปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล

โรงเรียนกดุจิกวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

1,900,000 โรงเรียนกดุ
จิกวิทยา

อ าเภอสูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 517
ข้อ 72
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/29) 

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 454 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

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

เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๐๙






ผด.02 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
134 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกดุจิกวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 472 
ข้อ 054
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/397)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
134 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนกดุจิกวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 472
ข้อ 054
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/397)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5
(กนัเงินป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความเดมิ ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 403 , แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 61)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๐






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
3 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนเขาใหญ่

พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต จ านวน 63 ช่องความ
ยาว 189 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

410,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 003
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/41)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
3 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนเขาใหญ่

พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต จ านวน 63 ช่องความ
ยาว 189 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

410,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 003
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/41)

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 356,แก้ไข  ครั้งที่ 1  หน้า  28)

ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ก.ค.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๑






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
4 กอ่สร้างดาดคอนกรีต

กนัการกดัเซาะไหล่เขา
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม                                   
กอ่สร้างดาดคอนกรีตกนัการกดัเซาะ
ไหล่เขา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

314,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433
ข้อ 004
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/42)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
4 กอ่สร้างดาดคอนกรีต

กนัการกดัเซาะไหล่เขา
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม                                   
กอ่สร้างดาดคอนกรีตกนัการกดัเซาะ
ไหล่เขา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

314,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433
ข้อ 004
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/42)  (กนั
เงินป6ี2 
ด าเนนิงานป ี63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 356)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๑๒






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
79 กอ่สร้างร้ัว ถนนทางเข้า    

และแบบจัดสวน โรงเรียน  เขา
ใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว ถนนทางเข้าและแบบจัดสวน
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

1,400,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 454 
ข้อ 079
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/36)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
79 กอ่สร้างร้ัว ถนนทางเข้า    

และแบบจัดสวน โรงเรียน  เขา
ใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว ถนนทางเข้าและแบบจัดสวน
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

1,400,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 454 
ข้อ 079
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/36)

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 378)

LEMEL
Typewriter
๒๑๓






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
80 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ จ านวน 1 แหง่ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

1,120,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 454 
ข้อ 080
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/37)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
80 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ จ านวน 1 แหง่ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

1,120,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 454 
ข้อ 080
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/37)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 378)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๔






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
84 ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนเขา

ใหญพ่ิทยาคม
กิจกรรม                                 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
155 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
775 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.
นครราชสีมาก าหนด)

497,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ส านัก
การศึกษาฯ

หนา้ 456
ข้อ 004
(คร้ังที่ 2 
ผ01/2/ 
2.1/40)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
84 ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนเขา

ใหญพ่ิทยาคม
กิจกรรม                                 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
155 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
775 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่อบจ.
นครราชสีมาก าหนด)

497,000 โรงเรียนเขาใหญ่
พิทยาคม

ส านัก
การศึกษาฯ

หนา้ 456
ข้อ 004
(คร้ังที่ 2 
ผ01/2/ 

2.1/40)  (กนั
เงินป6ี2 

ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 380 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๕






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
86 กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้งสี

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม                                   
กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้งสีข้างอาคาร
เรียน 72 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ทางเท้าไมน่อ้ยกว่า 160 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

160,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 456
ข้อ 006
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/43)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
86 กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้งสี

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม                                   
กอ่สร้างทางเท้าปกูระเบือ้งสีข้างอาคาร
เรียน 72 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ทางเท้าไมน่อ้ยกว่า 160 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

160,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 456
ข้อ 006
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/43)  (กนั
เงินป6ี2 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 380)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๖






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
194 ปรับปรุงหอ้งเรียนชัว่คราว

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงหอ้งเรียนชัว่คราว (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 498 
ข้อ 04

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/35)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
194 ปรับปรุงหอ้งเรียนชัว่คราว

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงหอ้งเรียนชัว่คราว (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 498 
ข้อ 04

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/35)

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 432)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๗






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
135 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.เขาใหญ่
พิทยาคม
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

                          หนา้ 472 
ข้อ 055
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/398)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
135 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.เขาใหญ่
พิทยาคม
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

หน้า 472
ข้อ 055
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/

2.1/398)
(แก้ไขเปล่ียนแปลง

 คร้ังที่ 5)
(กันเงินปี 62

ด าเนินการ ปี 63)

ก.ค.

ม.ีค. เม.ย. พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 403 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 63 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

.
ม.ีค. เม.ย. พ.ค

.
ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๒๑๘
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ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนครบรีุ
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 153 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 765
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

498,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 456 
ข้อ 007
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/47)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนครบรีุ
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 153 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 765
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

498,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 456 
ข้อ 007
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/47)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 381)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๑๙
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
195 ปรับปรุงปกูระเบือ้งเซรามคิ 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบรีุ

กจิกรรม
ปรับปรุงปกูระเบือ้งเซรามคิอาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ จ านวน
 245 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

150,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 498 
ข้อ 05

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/46)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
195 ปรับปรุงปกูระเบือ้งเซรามคิ 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบรีุ

กจิกรรม
ปรับปรุงปกูระเบือ้งเซรามคิอาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ จ านวน
 245 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

150,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 498 
ข้อ 05

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/46)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 432)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

ก.ย.

ก.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

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

ส.ค.

ส.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๐
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
249 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบรีุ

กจิกรรม
ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ  ท าความ
สะอาด พร้อมทาสีน้ าพลาสติกทาภายนอก
 พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า4,780 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 514 
ข้อ 59

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/48)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
249 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนครบรีุ

กจิกรรม
ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน อาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ  ท าความ
สะอาด พร้อมทาสีน้ าพลาสติกทาภายนอก
 พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า4,780 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 514 
ข้อ 59

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/48)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 450)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๑
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
136 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนครบรีุ

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.ครบรีุ
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 473 
ข้อ 056
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/400)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
136 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนครบรีุ

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.ครบรีุ
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 473
ข้อ 056
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/400)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงิน
ป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 404 , แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 65 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๒






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นครราชสีมา ก าหนด)

428,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 005
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/53)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลอง
ไผ่วิทยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นครราชสีมา ก าหนด)

428,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 005
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/53)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 356)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๒๓






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 กอ่สร้างอาคารพยาบาล โรงเรียน

คลองไผ่วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 006
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/54)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 กอ่สร้างอาคารพยาบาล โรงเรียน

คลองไผ่วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา (ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 โรงเรียนคลองไผ่
วิทยา 

อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 433 
ข้อ 006
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/54)

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 356)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๔






ผด.02

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
137 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 (Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน
 30 แผง เคร่ือง Inverter  10 kw 
จ านวน 1 ตัว ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา 
การติดต้ัง Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.คลองไผ่วิทยา 
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 473 
ข้อ 057
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/401)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
137 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 (Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน
 30 แผง เคร่ือง Inverter  10 kw 
จ านวน 1 ตัว ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา 
การติดต้ัง Inverter และระบบสายไฟ
มาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.คลองไผ่
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 473
ข้อ 057
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/401)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 404 , แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 67 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๕






ผด.02

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

หอประชุม 100/27 โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
100/27 (ตามแบบรายละเอยีด
ของ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.คลอง
เมอืงพิทยา

คม
อ.จักราช

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 499 
ข้อ 07

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/57)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
197 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

หอประชุม 100/27 โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
100/27 (ตามแบบรายละเอยีด
ของ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.คลอง
เมอืงพิทยา

คม
อ.จักราช

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 499 
ข้อ 07

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/57)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี

63)

ขอ้ความเดมิ ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 433)

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

เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

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

เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๖






ผด.02

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
138 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.คลอง
เมอืงพิทยา

คม
อ.จักราช

 หนา้ 474 
ข้อ 058
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/402)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
138 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.คลอง
เมอืงพิทยา

คม
อ.จักราช

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 474
ข้อ 058
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/

2.1/402)
(แกไ้ข

เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 5)

(กนัเงินป ี62
ด าเนนิการ ป ี

63)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 405 , แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 69 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค.

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๒๗






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
8 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียนเฉลียง

พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อค ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 164 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 434 
ข้อ 008
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/63)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
8 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียนเฉลียง

พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อค ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 164 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 434 
ข้อ 008
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/63)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี

63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561
พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 357)

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

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๘






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
153 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
 765 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

498,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 457 
ข้อ 010
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/64)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
153 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
 765 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

498,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 457 
ข้อ 010
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/64)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี

63)

พ.ค. ม.ิย.

พ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 382 )

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๒๙






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบโรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ แผงตาข่ายข้าวหลามตัด
#2 นิว้ มาตรฐานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 
ขนาด 1x1 นิว้ หนา 2 มม. @ 1.50 x 
1.50 ม. พ่นสีกนัสนมิหรือสีน้ ามนั (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

150,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 499 
ข้อ 08

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2

/2.1/62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
198 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบโรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ แผงตาข่ายข้าวหลามตัด
#2 นิว้ มาตรฐานโครงเคร่าเหล็กกล่อง 
ขนาด 1x1 นิว้ หนา 2 มม. @ 1.50 x 
1.50 ม. พ่นสีกนัสนมิหรือสีน้ ามนั (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

150,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 499 
ข้อ 08

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2

/2.1/62)
(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี

63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 433)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๓๐






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
139 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 474 
ข้อ 059
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/403)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
139 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/89)
(แกไ้ข

เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 5)
(กนัเงิน
ป ี62

ด าเนนิการ ป ี
63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 405 , แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 71 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๒๓๑






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
9 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนช่องแมว

วิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

496,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 434 
ข้อ 009
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/70)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
9 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนช่องแมว

วิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

496,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 434 
ข้อ 009
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/70)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ก.ค. ส.ค.

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

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 357)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๒๓๒






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่ไมต่่ ากว่า 
800 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 435 
ข้อ 011
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/72)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่ไมต่่ ากว่า 
800 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 435 
ข้อ 011
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/72)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ก.ย.

เม.ย.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 358)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๓๓






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
91 กอ่สร้างถนนคอนกรีต       

เสริมเหล็ก โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 820 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.น
ม. ก าหนด)

499,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 458 
ข้อ 011
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/69)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
91 กอ่สร้างถนนคอนกรีต       

เสริมเหล็ก โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 820 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.น
ม. ก าหนด)

499,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 458 
ข้อ 011
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/69)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 383)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๒๓๔






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
199 ซ่อมแซมอาคารเรียน 106 ต

 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
กจิกรรม
ซ่อมแซมอาคารเรียน 106 ต โรงเรียนช่อง
แมววิทยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 499 
ข้อ 09

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/67)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
199 ซ่อมแซมอาคารเรียน 106 ต

 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
กจิกรรม
ซ่อมแซมอาคารเรียน 106 ต โรงเรียนช่อง
แมววิทยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 499 
ข้อ 09

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/67)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 434)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๒๓๕






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
140 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 474 
ข้อ 060
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/404)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
140 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) โรงเรียนช่องแมว
วิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.ช่องแมว
วิทยาคม

อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 474
ข้อ 060
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/404)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 406 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 73 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๒๓๖






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 800 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

490,000 รร.ดอน
ไพลพิทยาคม

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 458 
ข้อ 012
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/76)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 800 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

490,000 รร.ดอน
ไพลพิทยาคม

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 458 
ข้อ 012
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/76)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 383 )

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ม.ค.

ธ.ค.

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๒๓๗






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
141 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.ดอน
ไพลพิทยาคม

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 475 
ข้อ 061
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/405)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
141 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 รร.ดอนไพล
พิทยาคม
อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 475
ข้อ 061
(คร้ังที่ 1
ผ.01/2/
2.1/405)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง คร้ัง

ที่ 5)
(กนัเงินป ี62

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 406 ,แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 75 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๒๓๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
201 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

โรงฝึกงาน 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กจิกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ด่าน
เกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 500 
ข้อ 11

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/79)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
201 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

โรงฝึกงาน 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กจิกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ด่าน
เกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 500 
ข้อ 11

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/79)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ธ.ค. ม.ค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 434)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๓๙






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
142 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ด่าน
เกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 475 
ข้อ 062
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/406)

พ.ค. มิ.ย.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 407, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 77)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๔๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
142 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ด่าน
เกวียนวิทยา

อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 475 
ข้อ 062
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/406)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๔๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
93 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน

(ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต) โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน 
(ถนนลาดยางฯ) ขนาดผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ระยะทางรวม 390 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,950 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ตลาด
ไทรพิทยาคม

อ.ชุมพวง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 458 
ข้อ 013
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/95)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
93 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน

(ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต) โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน 
(ถนนลาดยางฯ) ขนาดผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ระยะทางรวม 390 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,950 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ตลาด
ไทรพิทยาคม

อ.ชุมพวง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 458 
ข้อ 013
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/95)

(เงินกนัป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 383)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๔๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
143 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ตลาด
ไทรพิทยาคม

อ.ชุมพวง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 475 
ข้อ 063
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/407)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 407, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 79)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๔๓






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
143 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ตลาด
ไทรพิทยาคม

อ.ชุมพวง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 475 
ข้อ 063
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/407)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๔๔






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
94 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 
หรือพื้นที่ ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,000
 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. 
หรือพื้นที่ ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 875 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

750,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 459 
ข้อ 014
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/100)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 384)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๔๕






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
94 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 
หรือพื้นที่ ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,000
 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. 
หรือพื้นที่ ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 875 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

750,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 459 
ข้อ 014
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/100)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๒๔๖






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
203 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว โรงเรียน

เตรียมอดุมศึกษา
นอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า 
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 500 
ข้อ 13

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/98)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
203 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว โรงเรียน

เตรียมอดุมศึกษา
นอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีร้ัว โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า 
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 500 
ข้อ 13

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/98)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 435)

LEMEL
Typewriter
๒๔๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
257 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอประชุม

100/27 โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 100/27
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

2,000,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 516 
ข้อ 67

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/102)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
257 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอประชุม

100/27 โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 100/27
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

2,000,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 516 
ข้อ 67

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/102)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 452)

LEMEL
Typewriter
๒๔๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
13 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
นอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินขนาด
กว้าง 1.50 ม.ยาว 306 ม. พร้อม
หลังคา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

962,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 435 
ข้อ 013
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/101)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
13 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
นอ้มเกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินขนาด
กว้าง 1.50 ม.ยาว 306 ม. พร้อม
หลังคา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

962,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 435 
ข้อ 013
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/101)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 358, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 51)

LEMEL
Typewriter
๒๔๙






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
144 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้ม
เกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 476 
ข้อ 064
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/409)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 408, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 81)

LEMEL
Typewriter
๒๕๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
144 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้ม
เกล้า นครราชสีมา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้า 

นม.
อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 476 
ข้อ 064
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/409)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๒๕๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
95 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรพื้นที่
ลาดยาง ไมน่อ้ยกว่า 6,139.80 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

2,000,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 459 
ข้อ 015
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/108)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
95 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรพื้นที่
ลาดยาง ไมน่อ้ยกว่า 6,139.80 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

2,000,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 459 
ข้อ 015
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/108)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 384)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

หอประชุม 100/27 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 500 
ข้อ 14

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/105)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
204 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

หอประชุม 100/27 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 500 
ข้อ 14

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/105)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 435)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๓






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
145 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 476 
ข้อ 065
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/410)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 408, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 83)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๔






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
145 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 476 
ข้อ 065
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/410)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
14 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตทึบแบบเซาะ

ร่องโรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม ที่ได้มาตรฐาน (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

699,000 รร.ทัพร้ัง
พิทยาคม
อ.พระ
ทองค า

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 435 
ข้อ 014
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/112)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
14 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตทึบแบบเซาะ

ร่องโรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตโรงเรียนทัพร้ัง
พิทยาคม ที่ได้มาตรฐาน (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

699,000 รร.ทัพร้ัง
พิทยาคม
อ.พระ
ทองค า

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 435 
ข้อ 014
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/112)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 358)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๖






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
146 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ทัพร้ัง
พิทยาคม
อ.พระ
ทองค า

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 477 
ข้อ 066
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/411)

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 409, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 85)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
146 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ทัพร้ัง
พิทยาคม
อ.พระ
ทองค า

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 477 
ข้อ 066
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/411)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
15 กอ่สร้างร้ัวสแตนเลสโรงเรียน

เทพารักษร์าชวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวสแตนเลสยาว 157 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

380,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 436 
ข้อ 015
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/116)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
15 กอ่สร้างร้ัวสแตนเลสโรงเรียน

เทพารักษร์าชวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวสแตนเลสยาว 157 เมตร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

380,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 436 
ข้อ 015
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/116)

(เงินกนัป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 359)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๕๙






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
16 กอ่สร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน

เทพารักษร์าชวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตซอล 924 ตาราง
เมตร หนา 0.08 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

460,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 436 
ข้อ 016
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/117)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
16 กอ่สร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน

เทพารักษร์าชวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตซอล 924 ตาราง
เมตร หนา 0.08 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

460,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 436 
ข้อ 016
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/117)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 359)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๖๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
17 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนเทพารักษร์าชวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ 
768 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

830,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 436 
ข้อ 017
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/118)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
17 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนเทพารักษร์าชวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ 
768 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

830,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 436 
ข้อ 017
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/118)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 359)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๑






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
206 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

108 ล โรงเรียนเทพารักษร์าช
วิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงทาสีอาคาร 108ล จ านวน
ไมน่อ้ยกว่า 1585 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 501 
ข้อ 16

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/115)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
206 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

108 ล โรงเรียนเทพารักษร์าช
วิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงทาสีอาคาร 108ล จ านวน
ไมน่อ้ยกว่า 1585 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 501 
ข้อ 16

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/115)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 436)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
147 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเทพารักษร์าชวิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 477 
ข้อ 067
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/412)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 409, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 87)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๓






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
147 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเทพารักษร์าชวิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 477 
ข้อ 067
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/412)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๔






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
19 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนโรงเรียน

โนนไทยคุรุอปุถัมภ์
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 246.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่  
อบจ.นม. ก าหนด)

494,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 437
ข้อ 019
 (คร้ังที่ 2
ผ.01/2/

2.1/126)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
19 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนโรงเรียน

โนนไทยคุรุอปุถัมภ์
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 246.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่  
อบจ.นม. ก าหนด)

494,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 437
ข้อ 019
 (คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/126)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 360)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๕






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
77 กอ่สร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน

โนนไทยคุรุอปุถัมภ์
กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถัมภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

1,500,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 454 
ข้อ 077
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/128)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
77 กอ่สร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน

โนนไทยคุรุอปุถัมภ์
กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอปุถัมภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

1,500,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 454 
ข้อ 077
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/128)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 378)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. ม.ีค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. เม.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๒๖๖






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
96 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตโรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถัมภ์

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
237 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ย
กว่า 1,185 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
 และขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 95 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
665 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดของ อบจ.นม. 
ก าหนด)

490,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 459 
ข้อ 016
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/125)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 385)

LEMEL
Typewriter
๒๖๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
96 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตโรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถัมภ์

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
237 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ย
กว่า 1,185 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร
 และขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 95 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
665 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดของ อบจ.นม. 
ก าหนด)

490,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 459 
ข้อ 016
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/125)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
207 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 1 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ์
กจิกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถัมภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 501 
ข้อ 17

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/121)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
207 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 1 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ์
กจิกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถัมภ ์(ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 501 
ข้อ 17

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/121)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 436)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๖๙






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
148 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ์

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 477 
ข้อ 068
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/414)

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 410, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 89)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561

LEMEL
Typewriter
๒๗๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
148 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ์

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 477 
ข้อ 068
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/414)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๒๗๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา 

คสล. โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ์
 2

กอ่สร้างลานกฬีา คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
840 ตร.ม. ไหล่ตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอยีดของ อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 8 )
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/133)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา 

คสล. โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ์
 2

กอ่สร้างลานกฬีา คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
840 ตร.ม. ไหล่ตามสภาพ (ตามแบบ
และรายละเอยีดของ อบจ.นม.ก าหนด)

490,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 8 )
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/133)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 หน้ำ 5)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๗๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 800 ตร.
ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

470,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 460 
ข้อ 017
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/132)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 800 ตร.
ม. ไหล่ทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

470,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 460 
ข้อ 017
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/132)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 385)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๗๓






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
208 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอ้งส้วม

ชาย-หญิง โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2

กจิกรรม
ซ่อมแซมปรังปรุงอาคารหอ้งส้วมชาย-
หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 501 
ข้อ 18

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/131)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
208 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอ้งส้วม

ชาย-หญิง โรงเรียน
โนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2

กจิกรรม
ซ่อมแซมปรังปรุงอาคารหอ้งส้วมชาย-
หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 501 
ข้อ 18

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/131)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 436)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๗๔






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
149 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 478 
ข้อ 069
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/413)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 410, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 91)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๗๕






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
149 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภ ์2

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 478 
ข้อ 069
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/413)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๗๖






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
21 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียนบวัลาย กจิกรรม

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนคอนกรีตบล็อค 
สูง 2 ม. ยาว ๑๖๕ เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

499,000 รร.บวัลาย
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 437 
ข้อ 021
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/137)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
21 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียนบวัลาย กจิกรรม

กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนคอนกรีตบล็อค 
สูง 2 ม. ยาว ๑๖๕ เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

499,000 รร.บวัลาย
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 437 
ข้อ 021
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/137)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

เม.ย. พ.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 361)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ส.ค. ก.ย.

มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๒๗๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
150 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบวัลาย

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บวัลาย
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 478 
ข้อ 070
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/415)

เม.ย. ก.ค.มิ.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 411, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 93)

ส.ค. ก.ย.พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๗๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
150 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบวัลาย

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บวัลาย
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 478 
ข้อ 070
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/415)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๗๙






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
98 ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา

ภายในโรงเรียนบวัใหญ่
กจิกรรม
ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ขนาด Ø
 4 นิว้ PVC ชัน้คุณภาพ 13.5 ชนดิ
ปลายบาน ความยาว 460 เมตร และ
ระบบท่อเมนซอยเข้าอาคาร Ø 2 นิว้ 
ชัน้คุณภาพ 13.5 ชนดิปลายบาน 
ความยาว 280 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 460 
ข้อ 018
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/145)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
98 ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา

ภายในโรงเรียนบวัใหญ่
กจิกรรม
ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ขนาด Ø
 4 นิว้ PVC ชัน้คุณภาพ 13.5 ชนดิ
ปลายบาน ความยาว 460 เมตร และ
ระบบท่อเมนซอยเข้าอาคาร Ø 2 นิว้ 
ชัน้คุณภาพ 13.5 ชนดิปลายบาน 
ความยาว 280 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 460 
ข้อ 018
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/145)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 386)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๘๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
99 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์

ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
บวัใหญ่

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 
349 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ย
กว่า 1,221.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 460 
ข้อ 019
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/146)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
99 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์

ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
บวัใหญ่

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 
349 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ย
กว่า 1,221.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 460 
ข้อ 019
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/146)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 386)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๘๑






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
210 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียนบวัใหญ่
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ
 204/27 โดยทาสีอาคารเรียน 
จ านวนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,770 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
 ก าหนด)

150,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 502 
ข้อ 20

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/140)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
210 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียนบวัใหญ่
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกงาน แบบ
 204/27 โดยทาสีอาคารเรียน 
จ านวนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,770 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
 ก าหนด)

150,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 502 
ข้อ 20

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/140)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 437)

LEMEL
Typewriter
๒๘๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
250 ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์

หลังคาโดม โรงเรียนบวัใหญ่
กจิกรรม
ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์    
หลังคาโดม หนา 0.07 ม. หรือพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 1,932 ตรม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 514 
ข้อ 60

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/147)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
250 ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์

หลังคาโดม โรงเรียนบวัใหญ่
กจิกรรม
ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์    
หลังคาโดม หนา 0.07 ม. หรือพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 1,932 ตรม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 514 
ข้อ 60

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/147)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 450)

LEMEL
Typewriter
๒๘๓






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
151 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบวัใหญ่

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 479 
ข้อ 071
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/416)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 411, แก้ไข ครัง้ที ่3 หน้ำ 95)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๘๔






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
151 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบวัใหญ่

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บวัใหญ่
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 479 
ข้อ 071
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/416)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๒๘๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
22 กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นใหญ่
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว
 30.00 ม. พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 700 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

450,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 438 
ข้อ 022
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/153)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
22 กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นใหญ่
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว
 30.00 ม. พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 700 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

450,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 438 
ข้อ 022
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/153)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 361)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๒๘๖






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
23 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียน บา้น

ใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อคส าหรับ
โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม ขนาดสูง
2 เมตร ยาว 165 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 438 
ข้อ 023
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/154)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
23 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียน บา้น

ใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อคส าหรับ
โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม ขนาดสูง
2 เมตร ยาว 165 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 438 
ข้อ 023
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/154)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 361)

LEMEL
Typewriter
๒๘๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
100 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นใหญ่
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม 
อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6
 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 120 ม. หรือ
พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 720 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

464,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 461 
ข้อ 020
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/151)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
100 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนบา้นใหญ่
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม 
อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6
 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 120 ม. หรือ
พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 720 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

464,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 461 
ข้อ 020
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/151)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 387)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๘๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
251 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน อาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
ท าความสะอาดพร้อมทาสีน้ าพลาสติก
ทาภายนอก พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 4,780 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 514 
ข้อ 61

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/152)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
251 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน อาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
ท าความสะอาดพร้อมทาสีน้ าพลาสติก
ทาภายนอก พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 4,780 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 514 
ข้อ 61

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/152)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 451)

LEMEL
Typewriter
๒๘๙






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
152 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 479 
ข้อ 072
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/417)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 412, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 97)

LEMEL
Typewriter
๒๙๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
152 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บา้น
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 479 
ข้อ 072
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/417)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๒๙๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
153 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบา้นใหมพ่ิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บา้นใหม่
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 480 
ข้อ 073
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/418)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 412, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 99)

LEMEL
Typewriter
๒๙๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
153 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนบา้นใหมพ่ิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.บา้นใหม่
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 480 
ข้อ 073
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/418)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๙๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
101 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
ประทาย

กจิกรรม
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 
438.50 เมตร ยาว 410 เมตร 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
6,600.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 461 
ข้อ 021
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/167)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 387)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๙๔






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
101 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตภายในโรงเรียน
ประทาย

กจิกรรม
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 
438.50 เมตร ยาว 410 เมตร 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
6,600.50 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 461 
ข้อ 021
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/167)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๙๕






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ
โรงเรียนประทาย

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 3     
(แบบ 216 ค) (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 503 
ข้อ 23

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/163)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
213 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ
โรงเรียนประทาย

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 3     
(แบบ 216 ค) (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 503 
ข้อ 23

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/163)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 438)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๙๖






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
154 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนประทาย

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 480 
ข้อ 074
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/419)

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 413, แก้ไข ครัง้ที ่3 หน้ำ 101)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๙๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
154 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนประทาย

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 480 
ข้อ 074
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/419)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๙๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
59 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover 
way แบบมาตรฐานภายในโรงเรียน 
ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 75 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
 ก าหนด)

320,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 449 
ข้อ 059
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/179)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
59 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover 
way แบบมาตรฐานภายในโรงเรียน 
ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 75 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
 ก าหนด)

320,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 449 
ข้อ 059
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/179)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 372)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๒๙๙






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
214 ปรับปรุงปกูระเบือ้งพื้นอาคาร

เรียน อาคาร 216 ค ชัน้ 3 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงปกูระเบือ้งพื้นอาคารเรียน
216 ค ชัน้ 3 พื้นที่ 280 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 503 
ข้อ 24

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/172)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
214 ปรับปรุงปกูระเบือ้งพื้นอาคาร

เรียน อาคาร 216 ค ชัน้ 3 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงปกูระเบือ้งพื้นอาคารเรียน
216 ค ชัน้ 3 พื้นที่ 280 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 503 
ข้อ 24

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/172)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ส.ค. ก.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 438)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

ต.ค. พ.ย. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๐๐






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
258 ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนปรางค์ทอง
วิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต       
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว
 42 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ทาสี ตีเส้น (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่ อบจ.นม. ก าหนด)

260,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 516 
ข้อ 68

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/176)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
258 ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนปรางค์ทอง
วิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต       
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว
 42 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ทาสี ตีเส้น (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่ อบจ.นม. ก าหนด)

260,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 516 
ข้อ 68

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/176)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 453)

LEMEL
Typewriter
๓๐๑






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
155 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 481 
ข้อ 075
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/420)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 413, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 103)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๐๒






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
155 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ poly 
330Wจ านวน 30 แผง เคร่ือง 
Inverter 10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ปรางค์
ทองวิทยา 

อ.คง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 481 
ข้อ 075
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/420)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๐๓



 

ผด.02 
 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
24 ก่อสร้างลานกีฬา โรงเรียนปราสาท

วิทยา
กิจกรรม
ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 18.00 ม.
ยาว 51.00 ม. หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.นม. ก าหนด)

400,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 438
ข้อ 24

(คร้ังท่ี 2      
ผ01/2/ 
2.1/184)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
24 ก่อสร้างลานกีฬา โรงเรียนปราสาท

วิทยา
กิจกรรม
ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 18.00 ม.
ยาว 51.00 ม. หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.นม. ก าหนด)

400,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 438
ข้อ 24
(คร้ังท่ี 2
ผ01/2/ 

2.1/184) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

มี.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ก.พ. มี.ค. เม.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ย.ก.พ.

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 362 )

เม.ย. พ.ค.

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๐๔



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
25 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน ยาว 51 เมตร 

โรงเรียนปราสาทิทยาคม
กิจกรรม                                    
ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน ยาว 51 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

100,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ข้อ 25
(คร้ังท่ี 2
ผ01/2/ 
2.1/185)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
25 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน ยาว 51 เมตร 

โรงเรียนปราสาทิทยาคม
กิจกรรม                                    
ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน ยาว 51 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

100,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยา

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ข้อ 25

(คร้ังท่ี 2      
ผ01/2/ 

2.1/185)  (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 362 )

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

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย.

พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๐๕



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
103 ก่อสร้างทางเดินรอบอาคาร

อเนกประสงค์ โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม                                 ก่อสร้าง
ทางเดินเท้ารอบบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
พ้ืนท่ี 1,152 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นครราชสีมาก าหนด)

495,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 462
ข้อ 23

(คร้ังท่ี 2      
ผ01/2/ 
2.1/186)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
103 ก่อสร้างทางเดินรอบอาคาร

อเนกประสงค์ โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม                                 ก่อสร้าง
ทางเดินเท้ารอบบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
พ้ืนท่ี 1,152 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นครราชสีมาก าหนด)

495,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 462
ข้อ 23

(คร้ังท่ี 2      
ผ01/2/ 

2.1/186)  (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ย.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 388 )

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

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

LEMEL
Typewriter
๓๐๖



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
104 ขยายถนนและสร้างทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม                               ขยาย
ถนนและสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม. 
ก าหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 462
ข้อ 024
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/183)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
104 ขยายถนนและสร้างทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม                               ขยาย
ถนนและสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม. 
ก าหนด)

494,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 462
ข้อ 024
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/183) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 388 )
พ.ศ.2561

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๐๗



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 503
ข้อ 25
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/182)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
215 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 503
ข้อ 25
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/182)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ข้อควำมเดิม ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 438)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๓๐๘



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
156 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 481
ข้อ 076
(คร้ังท่ี 1
ผ.01/2/

2.1/421)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
156 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 481
ข้อ 076
(คร้ังท่ี 1
ผ.01/2/

2.1/421)
(แก้ไขเปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 5)
(กันเงินปี 62

ด าเนินการ ปี 63)

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 414 ,แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้ำ 105)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๐๙



 

ผด.02 
 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
26 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียนปากช่อง 2
กิจกรรม
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 14.50 เมตร ความยาว 22 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด)

110,000 รร.ปากช่อง
2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ข้อ 026
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/194)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
26 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียนปากช่อง 2
กิจกรรม
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 14.50 เมตร ความยาว 22 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด)

110,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ข้อ 026
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/194) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 362 )

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๑๐



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
105 ก่อสร้างทางเท้าปูกระเบ้ืองสี

โรงเรียนปากช่อง 2
กิจกรรม
ก่อสร้างทางเท้าปูกระเบ้ืองสี ขนาดกว้าง
2 เมตร ความยาว 193 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทางเท้าไม่น้อยกว่า 386 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

390,000 รร.ปากช่อง
2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 462
ข้อ 025
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/190)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
105 ก่อสร้างทางเท้าปูกระเบ้ืองสี

โรงเรียนปากช่อง 2
กิจกรรม
ก่อสร้างทางเท้าปูกระเบ้ืองสี ขนาดกว้าง
2 เมตร ความยาว 193 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทางเท้าไม่น้อยกว่า 386 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

390,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 462
ข้อ 025
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/190) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

    

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 389 )

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง

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

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๑



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
106 ก่อสร้างรางระบายน้ าโรงเรียน

ปากช่อง 2
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ความยาว 145 เมตร ริมถนน
ภายในโรงเรียนปากช่อง 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

380,000 รร.ปากช่อง
2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 463
ข้อ 026
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/191)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
106 ก่อสร้างรางระบายน้ าโรงเรียน

ปากช่อง 2
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ความยาว 145 เมตร ริมถนน
ภายในโรงเรียนปากช่อง 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

380,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 463
ข้อ 026
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/191) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 389 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๒



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
107 ก่อสร้างถนน คสล.

โรงเรียนปากช่อง 2
กิจกรรม                                 
ก่อสร้างถนนภายในโรงเรียน โดยใช้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
6 เมตร ความยาวรวม 76 เมตร และ
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 55 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
780 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

490,000 รร.ปากช่อง
2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 463
ข้อ 027
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/193)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
107 ก่อสร้างถนน คสล.

โรงเรียนปากช่อง 2
กิจกรรม                                 
ก่อสร้างถนนภายในโรงเรียน โดยใช้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
6 เมตร ความยาวรวม 76 เมตร และ
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 55 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
780 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

490,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 463
ข้อ 027
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/193) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 390 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๑๓



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
108 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต โรงเรียนปำกช่อง 2
กิจกรรม                                   
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 214 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,284 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร และขนาดกว้าง 5 เมตร
 ยาว 154 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 770 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

490,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 463
ข้อ 028
(คร้ังท่ี 2 
ผ01/2/ 
2.1/192)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
108 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต โรงเรียนปำกช่อง 2
กิจกรรม                                   
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 214 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,284 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร และขนาดกว้าง 5 เมตร
 ยาว 154 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 770 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

490,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 463
ข้อ 028

(คร้ังท่ี 2      
ผ01/2/ 

2.1/192)  (กัน
เงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 390 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๑๔



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
216 ปรับปรุงทาสีอาคาร สปช.2-28 

ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้อง
โรงเรียนปากช่อง 2

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน สปช. 
2-28 ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้องจ านวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 รร.ปากช่อง
2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 503
ข้อ 26
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/189)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
216 ปรับปรุงทาสีอาคาร สปช.2-28 

ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้อง
โรงเรียนปากช่อง 2

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน สปช. 
2-28 ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้องจ านวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 503
ข้อ 26
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/189)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 439)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๕



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
157 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปากช่อง 2

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ปากช่อง
 2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 482 
ข้อ 077
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/422)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
157 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปากช่อง 2

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter
 และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
ปำกช่อง 2
อ ำเภอปำก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 482
ข้อ 077
(คร้ังท่ี 1
ผ.01/2/
2.1/422)

(แก้ไขเปล่ียน 
แปลงคร้ังท่ี 5)
(กันเงินปี 62

ด าเนินการ ปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 414, แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้า 107)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๖



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
109 ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียน

ปากช่องพิทยาคม
กิจกรรม                                
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 196 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 980 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.
 ก าหนด)

615,000 รร.ปากช่อง
พิทยาคม
อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 464
ข้อ 029
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/198)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
109 ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียน

ปากช่องพิทยาคม
กิจกรรม                                
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 196 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 980 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นม.
 ก าหนด)

615,000 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม

อ าเภอปาก
ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 464
ข้อ 029
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/198)

(กันเงินปี62 
ด าเนินงานปี 63)

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 391 )

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๗



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
217 ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ก่ึง

ถาวร โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงห้องเรียนอาคารก่ึงถาวรโรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.ปากช่อง
พิทยาคม
อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 504
ข้อ 27
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/197)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
217 ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ก่ึง

ถาวร โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงห้องเรียนอาคารก่ึงถาวรโรงเรียน
ปากช่องพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม

อ าเภอปาก
ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 504
ข้อ 27
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/197)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ข้อควำมเดิม ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 439)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

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

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๘
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1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
158 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ปากช่อง
พิทยาคม
อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 482 
ข้อ 078
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/423)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
158 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม

อ าเภอปาก
ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 482 
ข้อ 078
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/423)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 415, แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้ำ 109)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๑๙



 

ผด.02  
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
27 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ

เซาะร่อง โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

กิจกรรม                            ก่อสร้างร้ัว
คอนกรีตทึบ แบบเซาะร่อง
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

1,000,000 รร.พระ
ทองค าวิทยา

อ.พระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ข้อ 027
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/203)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
27 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ แบบ

เซาะร่อง โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

กิจกรรม                             ก่อสร้าง
ร้ัวคอนกรีตทึบ แบบเซาะร่อง
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก าหนด)

1,000,000 โรงเรียนพระ
ทองค า 
วิทยา

อ าเภอพระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 439
ข้อ 027
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/203)

(กันเงินปี62 
ด าเนินงานปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 362 )

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๒๐



 

ผด.02  
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
218 ซ่อมแซมหอประชุมแบบ

100/27 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

กิจกรรม
ซ่อมแซมหอประชุม แบบ 100/27
โรงเรียนพระทองค าวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.พระ
ทองค า 
วิทยา
อ.พระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 504
ข้อ 28
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/202)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
218 ซ่อมแซมหอประชุมแบบ

100/27 โรงเรียนพระทองค า
วิทยา

กิจกรรม
ซ่อมแซมหอประชุม แบบ 100/27
โรงเรียนพระทองค าวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนพระ
ทองค า 
วิทยา

อ าเภอพระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 504
ข้อ 28
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/202)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

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

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ข้อควำมเดิม ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 439)

LEMEL
Typewriter
๓๒๑



 

ผด.02  
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
159 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.พระ
ทองค า 
วิทยา
อ.พระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 483 
ข้อ 079
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/424)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
159 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
พระทองค า

วิทยา
อ าเภอพระ

ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 483 
ข้อ 079
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/424)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 415, แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้ำ 111)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๒๒



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
160 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมะค่าวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.มะค่า
วิทยา

อ.โนนสูง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 483 
ข้อ 080
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/425)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
160 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมะค่าวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
มะค่าวิทยา

อ าเภอโนนสูง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 483 
ข้อ 080
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/425)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5)

(กันเงินปี 62 
ด าเนินการ ปี 63)

ม.ค. ก.พ.

เม.ย.

มี.ค.

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ค.

พ.ค.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

มิ.ย.

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 416, แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้ำ 113)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๒๓



 

ผด.02 
 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
29 ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
กิจกรรม                            ก่อสร้ำง
สนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด
กว้ำง 22 เมตร ยำว 42 เมตร (ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี   อบจ.นม.ก ำหนด)

492,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 440
ข้อ 029
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/212)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
29 ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
กิจกรรม                            ก่อสร้ำง
สนำมฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด
กว้ำง 22 เมตร ยำว 42 เมตร (ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี   อบจ.นม.ก ำหนด)

492,000 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ ำเภอ

เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 440
ข้อ 029
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/212) (กัน
เงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 363 )

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ส.ค.

ธ.ค.

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๒๔



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
กิจกรรม
ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน ขนำดกว้ำง
1.50 เมตร ยำว 75.00 เมตร
(ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก ำหนด)

320,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 440
ข้อ 030
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/213)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
กิจกรรม
ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน ขนำดกว้ำง
1.50 เมตร ยำว 75.00 เมตร
(ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม.
ก ำหนด)

320,000 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ ำเภอ

เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 440
ข้อ 030
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/213) 
(กันเงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 363 )

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๒๕



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
110 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง

แอสฟัลต์คอนกรีต โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

กิจกรรม
ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 223 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,338 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจรำจร (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

390,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 464
ข้อ 030
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/214)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
110 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง

แอสฟัลต์คอนกรีต โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

กิจกรรม
ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 223 เมตร
หรือพ้ืนท่ีลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,338 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจรำจร (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

390,000 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ ำเภอ

เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 464
ข้อ 030
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/214)

(กันเงินปี62 
ด ำเนินงำนปี 63)

ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 391 )

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๒๖



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
220 ปรับปรุงปูกระเบ้ืองพ้ืน เซรำ

มิก 12"x12" อำคำรเรียน
108 ล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

กิจกรรม
ปรับปรุงปูกระเบ้ืองเซรำมิก ขนำด
12"x12" อำคำรเรียน 108 ล.จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 277 ตร.ม. (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 504
ข้อ 30
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/210)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
220 ปรับปรุงปูกระเบ้ืองพ้ืน เซรำ

มิก 12"x12" อำคำรเรียน
108 ล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

กิจกรรม
ปรับปรุงปูกระเบ้ืองเซรำมิก ขนำด
12"x12" อำคำรเรียน 108 ล.จ ำนวน ไม่
น้อยกว่ำ 277 ตร.ม. (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ ำเภอ

เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 504
ข้อ 30
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/210)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำร ปี 63)

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

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 440)

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๒๗
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
161 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter 
และระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนคร
หลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
1 ชุด (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 484 
ข้อ 081
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/426)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
161 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
1 ชุด (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ ำเภอ

เทพำรักษ์

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 484 
ข้อ 081
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 

2.1/426) 
(แก้ไขเปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 5)
(กันเงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 416, แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้า 115 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๓๒๘



 

ผด.02 
 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
31 ก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
กิจกรรม                            
ก่อสร้ำงท่ีจอดรถจักรยำนยนต์ขนำดกว้ำง
4x16 ม. และตู้ยำมขนำด 4x4 ม. จ ำนวน
 1 หลัง (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก ำหนด)

200,000 รร.มัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 441
ข้อ 031
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/220)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
31 ก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
กิจกรรม                           
ก่อสร้ำงท่ีจอดรถจักรยำนยนต์ขนำดกว้ำง
4x16 ม. และตู้ยำมขนำด 4x4 ม. จ ำนวน
 1 หลัง (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบ
จ.นม. ก ำหนด)

200,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ ำเภอด่ำน

ขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 441
ข้อ 031
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/220)

(กันเงินปี62 
ด ำเนินงำนปี 63)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค.

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 364 )

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

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

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๓๒๙



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
111 ขุดลอกสระน้ ำ โรงเรียนมัธยม

ประดู่วัฒนำ
กิจกรรม  
ขุดลอกสระน้ ำขนำดกว้ำง 63 ม. ยำว 
200 ม. ลึก 3.50 ม. (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

498,000 รร.มัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 464
ข้อ 031
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/219)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
111 ขุดลอกสระน้ ำ โรงเรียนมัธยม

ประดู่วัฒนำ
กิจกรรม                                  ขุด
ลอกสระน้ ำขนำดกว้ำง 63 ม. ยำว
200 ม. ลึก 3.50 ม. (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

498,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ ำเภอด่ำน

ขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 464
ข้อ 031
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/219) 
(กันเงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 391 )
พ.ศ.2561

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

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

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

ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๓๐



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
112 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ

กิจกรรม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 6 เมตร ยำว 135 เมตร หนำ
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
810 ตร.ม. ไหล่ทำงตำมสภำพ (ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

496,000 รร.มัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 464
ข้อ 032
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/221)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
112 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ

กิจกรรม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 6 เมตร ยำว 135 เมตร หนำ
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
810 ตร.ม. ไหล่ทำงตำมสภำพ (ตำม
แบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

496,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ ำเภอด่ำน

ขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 464
ข้อ 032
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/221) 
(กันเงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

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

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 392 )

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๓๑
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
221 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน

216 ล โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนำ

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 216 ล 
ทำสีน้ ำอะคริลิค จ ำนวน 1,350 ตร.ม. 
จ ำนวน 1 หลัง (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 รร.มัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 505
ข้อ 31
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/218)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
221 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน

216 ล โรงเรียนมัธยมประดู่
วัฒนำ

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 216 ล 
ทำสีน้ ำอะคริลิค จ ำนวน 1,350 ตร.ม. 
จ ำนวน 1 หลัง (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ ำเภอด่ำน

ขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 505
ข้อ 31
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/218)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำร ปี 63)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 440)

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

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

LEMEL
Typewriter
๓๓๒



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
256 ปรับปรุงห้องน้ ำอำคำร

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
กิจกรรม
ปรับปรุงห้องน้ ำอำคำร จ ำนวน 1 แห่ง
(ตำมแบบและรำยละเอียดของ
อบจ.นม. ก ำหนด)

100,000 รร.มัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 516
ข้อ 66
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/222)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
256 ปรับปรุงห้องน้ ำอำคำร

โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ
กิจกรรม
ปรับปรุงห้องน้ ำอำคำร จ ำนวน 1 แห่ง
(ตำมแบบและรำยละเอียดของ
อบจ.นม. ก ำหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ ำเภอด่ำน

ขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 516
ข้อ 66
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/222) 
(กันเงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

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

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

ข้อความใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ส.ค.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 452 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๓๓



 

ผด.02 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
162 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.มัธยม
ประดู่วัฒนำ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 484 
ข้อ 082
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/427)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
162 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter
 และระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนคร
หลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด 
(ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก ำหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนำ
อ ำเภอด่ำน

ขุนทด

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 484 
ข้อ 082
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/427)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 417 ,แก้ไข  คร้ังท่ี 3 หน้า 117 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๓๓๔
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ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
34 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ยาว 265 

เมตร โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ
 ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตยาว 265 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 รร.มัธยม
หลวงพ่อคูณ

ปริสุทโธ
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 442 
ข้อ 34

 (คร้ังท่ี 2 
ผ.01/2/ 
2.1/229)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
34 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ยาว 265 

เมตร โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ
 ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตยาว 265 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ

ปริสุทโธ
อ าเภอด่าน

ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 442 
ข้อ 34

 (คร้ังท่ี 2 
ผ.01/2/ 
2.1/229) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

มี.ค. เม.ย.

มี.ค. เม.ย.

มิ.ย.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 365 , แก้ไข  คร้ังท่ี 1 หน้ำ 30)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ.

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ค.

พ.ค.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๓๕



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ช่ัวคราวก่ึงถาวร โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนช่ัวคราวก่ึง
ถาวร พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค ขนาด
 12"x12" จ านวน 320 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก าหนด)

150,000 รร.มัธยม
หลวงพ่อคูณ

ปริสุทฺโธ
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 505
ข้อ 32
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/226)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
222 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ช่ัวคราวก่ึงถาวร โรงเรียน
มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนช่ัวคราวก่ึง
ถาวร พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค ขนาด
 12"x12" จ านวน 320 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ

ปริสุทโธ
อ าเภอด่าน

ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 505
ข้อ 32
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/226)

(กันเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ข้อควำมเดิม ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 440)

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

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๓๖



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
163 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1 ชุด (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.มัธยม
หลวงพ่อ

คูณปริสุทโธ
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 485 
ข้อ 083
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/428)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
163 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยมหลวง
พ่อคูณปริ

สุทโธ
อ าเภอด่าน

ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 485 
ข้อ 083
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 

2.1/428) 
(แก้ไขเปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 5)
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 417 , แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้ำ 119 )

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๓๗



 

ผด.02 
 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
35 ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน

โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
กิจกรรม                             
ก่อสร้ำงหลังคำทำงเดิน โรงเรียน
มำบตะโกพิทยำคม ขนำดกว้ำง 2.00 
เมตร ยำว 250 เมตร (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำก ำหนด)

493,000 รร.มำบ
ตะโกพิทยำ

คม
อ.ครบุรี

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 442
ข้อ 035
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/234)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
35 ก่อสร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน

โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม
กิจกรรม                             
ก่อสร้ำงหลังคำทำงเดิน โรงเรียนมำบตะโก
พิทยำคม ขนำดกว้ำง 2.00 เมตร ยำว 
250 เมตร (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ
ก ำหนด)

493,000 โรงเรียนมำบ
ตะโกพิทยำ

คม
ออ ำเภอรบุรี

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 442
ข้อ 035
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/234) (กัน
เงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 365 )

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

พ.ศ.2561

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๓๓๘
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
223 ปรับปรุงทำสี อำคำรเรียนและ

อำคำรประกอบ โรงเรียนมำบ
ตะโกพิทยำคม

กิจกรรม
ทำสีน้ ำพลำสติกภำยนอก จ ำนวน 1,450 
ตร.ม. (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำก ำหนด)

150,000 รร.มำบ
ตะโกพิทยำ

คม
อ.ครบุรี

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 505
ข้อ 33
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/232)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
223 ปรับปรุงทำสี อำคำรเรียนและ

อำคำรประกอบ โรงเรียนมำบ
ตะโกพิทยำคม

กิจกรรม
ทำสีน้ ำพลำสติกภำยนอก จ ำนวน 1,450 
ตร.ม. (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำก ำหนด)

150,000 โรงเรียนมำบ
ตะโกพิทยำ

คม
ออ ำเภอรบุรี

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 505
ข้อ 33
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/232)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำร ปี 63)

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

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 441)

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

LEMEL
Typewriter
๓๓๙
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
164 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.มำบ
ตะโกพิทยำ

คม
อ.ครบุรี

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 485 
ข้อ 084
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/429)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
164 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนมำบตะโกพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 โรงเรียนมำบ
ตะโกพิทยำ

คม
อ ำเภอรบุรี

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 485 
ข้อ 084
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/429)

(แก้ไข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 5)
(กันเงินปี62 

ด ำเนินงำนปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 418 , แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้า 121 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๓๔๐
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
224 ปรับปรุงอำคำรเรียน 4 ช้ัน

(12 ห้องเรียน) โรงเรียนเมือง
ยำงศึกษำ

กิจกรรม
ปรับปรุงอำคำรเรียน 4 ช้ัน
(12 ห้องเรียน) (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 รร.เมืองยำง
ศึกษำ

อ.เมืองยำง

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 506
ข้อ 34

( คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/237)

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
224 ปรับปรุงอำคำรเรียน 4 ช้ัน

(12 ห้องเรียน) โรงเรียนเมือง
ยำงศึกษำ

กิจกรรม
ปรับปรุงอำคำรเรียน 4 ช้ัน
(12 ห้องเรียน) (ตำมแบบและ
รำยละเอียดท่ี อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 โรงเรียน
เมืองยำง
ศึกษำ

อ ำเภอเมือง
ยำง

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 506
ข้อ 34

( คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/237)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำร ปี 63)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 441)

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

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๔๑
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
165 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
1 ชุด (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี อบจ.นม. 
ก ำหนด)

500,000 รร.เมืองยำง
ศึกษำ

อ.เมืองยำง

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 486 
ข้อ 085
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/430)

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
165 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330Wจ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
1 ชุด (ตำมแบบและรำยละเอียดท่ี 
อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 โรงเรียน
เมืองยำง
ศึกษำ

อ ำเภอเมือง
ยำง

ส ำนัก
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 486 
ข้อ 085
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/430)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5)

(กันเงิน ปี 62
ด ำเนินกำร ปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ข้อความเดิม (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 418, แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้า 123)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๓๔๒
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ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
61 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม
กิจกรรม
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน-ทางเท้า คสล.
ขนาดพ้ืนท่ี 250 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

270,000 รร.ล าพระ
เพลิงพิทยา

คม
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450
ข้อ 061
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/241)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
61 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม
กิจกรรม
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน-ทางเท้า คสล.
ขนาดพ้ืนท่ี 250 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

270,000 รร.ล าพระ
เพลิงพิทยา

คม
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450
ข้อ 061
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/
2.1/241)

(กันเงินปี62 
ด าเนินงานปี 63)

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 373 )

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินงำนจริง
พ.ศ.2562

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๔๓
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1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
62 ก่อสร้างร้ัว โรงเรียนล าพระเพลิง

พิทยาคม
กิจกรรม                                 ก่อสร้าง
ร้ัวโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม ขนาดความ
สูง 2.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นครราชสีมา
ก าหนด)

450,000 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450
ข้อ 62
(คร้ังท่ี 2
ผ01/2/ 
2.1/242)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
62 ก่อสร้างร้ัว โรงเรียนล าพระเพลิง

พิทยาคม
กิจกรรม                                 ก่อสร้าง
ร้ัวโรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม ขนาดความ
สูง 2.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นครราชสีมา
ก าหนด)

450,000 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม
อ าเภอปัก

ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450
ข้อ 62

(คร้ังท่ี 2      
ผ01/2/ 

2.1/242) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

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

ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 373 )

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินงำนจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๔๔
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1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
67 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนล าพระเพลิง
พิทยาคม

กิจกรรม
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว
32 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
672 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ก าหนด)

490,000 รร.ล าพระ
เพลิงพิทยา

คม
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451
ข้อ 067
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/243)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
67 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนล าพระเพลิง
พิทยาคม

กิจกรรม
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว32 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีอบจ.นครราชสีมา 
ก าหนด)

490,000     โรงเรียน  
  ล าพระ

เพลิงพิทยา
คม 

อ าเภอปัก
ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451
ข้อ 067
(คร้ังท่ี 2
ผ01/2 /

2.1/243) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

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

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องท่ีกับจะด ำเนินงำนจริง

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

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 375 )

LEMEL
Typewriter
๓๔๕



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียน
ล าพระเพลิงพิทยาคม

กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

450,000 รร.ล าพระ
เพลิงพิทยา

คม
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 470
ข้อ 050
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/244)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียน
ล าพระเพลิงพิทยาคม

กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

450,000 รร.ล าพระ
เพลิงพิทยา

คม
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 470
ข้อ 050
(คร้ังท่ี 2
ผ.01/2/

2.1/244) 
(กันเงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินงำนจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 401 )

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๔๖



 

ผด.02 
 

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
166 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.ล าพระ
เพลิงพิทยา

คม
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 486 
ข้อ 086
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/433)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
166 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter และ
ระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม
อ าเภอปัก

ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 486 
ข้อ 086
 (คร้ังท่ี 1 
ผ.01/2/ 
2.1/433)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 5)

(กันเงินปี62 
ด าเนินงานปี 63)

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 419 , แก้ไข คร้ังท่ี 3 หน้ำ 125 )

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตุผล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินงำนจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๔๗






ผด.02 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
69 กอ่สร้างก าแพงกนัดินและถนน 

คสล. โรงเรียนวังน  าเขยีวพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างก าแพงกนัดินและถนน คสล. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

808,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 452 
ขอ้ 069
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/258)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
69 กอ่สร้างก าแพงกนัดินและถนน 

คสล. โรงเรียนวังน  าเขยีวพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างก าแพงกนัดินและถนน คสล. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

808,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 452 
ขอ้ 069
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/258)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 375 )

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๔๘






ผด.02 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
36 กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ 

โรงเรียนวังน  าเขยีวพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ โรงเรียน
วังน  าเขยีวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

428,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

 หน้า 442 
ขอ้ 036
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/255)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
36 กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ 

โรงเรียนวังน  าเขยีวพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ โรงเรียน
วังน  าเขยีวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

428,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

 หน้า 442 
ขอ้ 036
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/255)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 365, แก้ไขครั้งที ่1 หน้า 32 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๔๙






ผด.02 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
167 ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังน  าเขยีวพิทยาคม

กจิกรรม
ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330Wจ านวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดตั งแผงบนหลังคา การติดตั ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 487 
ขอ้ 087

 (ครั้งที ่1 
ผ.01/2/ 
2.1/434)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 419, แก้ไขครั้งที ่3 หน้า 127 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๓๕๐






ผด.02 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
167 ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังน  าเขยีวพิทยาคม

กจิกรรม
ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) แผงโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์poly 
330Wจ านวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดตั งแผงบนหลังคา การติดตั ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 487 
ขอ้ 087

 (ครั้งที ่1 
ผ.01/2/ 
2.1/434)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

ครั งที่ 5)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๓๕๑






ผด.02 
1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : 
ดา้นการพัฒนาการศึกษา

 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
37 กอ่สร้างลานกฬีารอบอาคาร

อเนกประสงค์ โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างลานกฬีารอบอาคาร
อเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,152 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443 
ขอ้ 037
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/262)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
37 กอ่สร้างลานกฬีารอบอาคาร

อเนกประสงค์ โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างลานกฬีารอบอาคาร
อเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,152 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

495,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443 
ขอ้ 037
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/262)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 365 )

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๕๒






ผด.02 
1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : 
ดา้นการพัฒนาการศึกษา

 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
38 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง
 2 เมตร ยาว 109 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

498,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443 
ขอ้ 038
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/264)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
38 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง
 2 เมตร ยาว 109 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

498,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443 
ขอ้ 038
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/264)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 366 )

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

พ.ศ.2562
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๕๓






ผด.02 
1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : 
ดา้นการพัฒนาการศึกษา

 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
39 กอ่สร้างร้ัว คสล. ยาว 265 เมตร

 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว คสล. ยาว 265 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443 
ขอ้ 039
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/

2.1/263)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
39 กอ่สร้างร้ัว คสล. ยาว 265 เมตร

 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว คสล. ยาว 265 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

497,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 443 
ขอ้ 039
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/

2.1/263)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 366 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๓๕๔






ผด.02 
1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : 
ดา้นการพัฒนาการศึกษา

 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

108 ล โรงเรียนวังโป่ง  พิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
108 ล
1.ปูกระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"x12" หน้าระเบียงและบันได
อาคารเรียน 108 ล จ านวน 142
 ตร.ม.
2.ทาสีภายนอก จ านวน 450 
ตร.ม.
3.ติดต้ังประตูบานทึบ จ านวน 2 
ชุด
4.ติดต้ังสุขภัณฑ์แบบนัง่ราบ 
จ านวน 
2 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 507 
ขอ้ 37

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/261)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 442 )

LEMEL
Typewriter
๓๕๕






ผด.02 
1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : 
ดา้นการพัฒนาการศึกษา

 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
227 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

108 ล โรงเรียนวังโป่ง  พิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
108 ล
1.ปูกระเบือ้งเซรามิก ขนาด 
12"x12" หน้าระเบียงและบันได
อาคารเรียน 108 ล จ านวน 142
 ตร.ม.
2.ทาสีภายนอก จ านวน 450 
ตร.ม.
3.ติดต้ังประตูบานทึบ จ านวน 2 
ชุด
4.ติดต้ังสุขภัณฑ์แบบนัง่ราบ 
จ านวน 
2 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

อ าเภอด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 507 
ขอ้ 37

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/261)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๕๖






ผด.02 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
168 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
 poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน
 1 ตัว ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา 
การติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.วังโป่ง
พิทยาคม

อ.ด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 487 
ขอ้ 088

 (ครั้งที ่1 
ผ.01/2/ 
2.1/435)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 420, แก้ไขครั้งที ่3 หน้า 129 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๕๗






ผด.02 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
168 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

กจิกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
 poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน
 1 ตัว ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา 
การติดต้ัง Inverter และระบบ
สายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
 ชุด (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.วังโป่ง
พิทยาคม

อ.ด่านขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 487 
ขอ้ 088

 (ครั้งที ่1 
ผ.01/2/ 
2.1/435)

(แกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

คร้ังที่ 5)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๓๕๘






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
114 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
 6 เมตร ยาว 185 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

497,000 โรงเรียนวัง
ไม้แดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 465 
ขอ้ 034
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/272)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
114 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
 6 เมตร ยาว 185 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

497,000 โรงเรียนวัง
ไม้แดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 465 
ขอ้ 034
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/272)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 392 )

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

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๕๙






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
228 ซ่อมแซมอาคารหอประชุม 

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
กจิกรรม
ติดต้ังผนังกรุกระจกวงกบอลูมิเนียม 
227 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
ไม้แดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 507 
ขอ้ 38

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/267)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
228 ซ่อมแซมอาคารหอประชุม 

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
กจิกรรม
ติดต้ังผนังกรุกระจกวงกบอลูมิเนียม 
227 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
ไม้แดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 507 
ขอ้ 38

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/267)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

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

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.พ. ม.ีค.

ก.พ.

ก.ค.

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 442)

ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๖๐



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

169 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
ไมแดง

พิทยาคม 
อําเภอ

ประทาย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 488 
ขอ 089

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/436)

พ.ศ.2562

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 420, แกไขครั้งที่ 3 หนา 131 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561

LEMEL
Typewriter
๓๖๑



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

169 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
ไมแดง

พิทยาคม 
อําเภอ

ประทาย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 488 
ขอ 089

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/436)

(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๖๒






ผด.02 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
72 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
ยาว 534 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

1,200,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 452 
ขอ้ 072
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/278)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
72 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
ยาว 534 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

1,200,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 452 
ขอ้ 072
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/278)

(กนัเงิน ปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 376 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๖๓






ผด.02 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
73 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

300,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 073
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/279)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
73 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

300,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 073
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/279)

(กนัเงิน ปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 376 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๖๔






ผด.02 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
74 กอ่สร้างลานปูนอเนกประสงค์ 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างลานปูนอเนกประสงค์ เทพื้น
ลาน คสล. หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 074
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/280)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
74 กอ่สร้างลานปูนอเนกประสงค์ 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างลานปูนอเนกประสงค์ เทพื้น
ลาน คสล. หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 074
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/280)

(กนัเงิน ปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ก.ย.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

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

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 377 )

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๖๕






ผด.02 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก

115 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 240 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่ อบจ.นม. ก าหนด)

700,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 465 
ขอ้ 035
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/276)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
115 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 240 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพ (ตามแบบและรายละเอยีด
ที่ อบจ.นม. ก าหนด)

700,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 465 
ขอ้ 035
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/276)

(กนัเงิน ปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

ก.ย.

ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 393 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๖๖






ผด.02 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 โรงเรียน
วังรางพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 507 
ขอ้ 39

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/275)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
229 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 

โรงเรียนวังรางพิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 โรงเรียน
วังรางพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 507 
ขอ้ 39

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/275)

(กนัเงิน ปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 443 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๖๗






ผด.02 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
260 ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวัง

รางพิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม. ก าหนด)

350,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 517 
ขอ้ 70

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/277)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
260 ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวัง

รางพิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม. ก าหนด)

350,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 517 
ขอ้ 70

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/277)

(กนัเงิน ปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 453 )

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๖๘



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

170 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 488 
ขอ 090

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/437)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 421, แกไขครั้งที่ 3 หนา 133 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๖๙



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

170 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 488 
ขอ 090

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/437)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๗๐






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
41 กอ่สร้างลานกจิกรรม

อเนกประสงค์ คสล. โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างลานกจิกรรมอเนกประสงค์ 
คสล. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ขนาด
กว้าง 21.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

490,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 444 
ขอ้ 041
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/284)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
41 กอ่สร้างลานกจิกรรม

อเนกประสงค์ คสล. โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างลานกจิกรรมอเนกประสงค์ 
คสล. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ขนาด
กว้าง 21.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

490,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 444 
ขอ้ 041
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/284)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 367)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๗๑






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
116 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 225 เมตร 
หรือพื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350
 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

490,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 036
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/285)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
116 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 225 เมตร 
หรือพื นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350
 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

490,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 036
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/285)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 393)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๗๒






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
117 กอ่สร้างทางเดิน คสล. ภายใน

หลังคาโครงเหล็กทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างทางเดิน คสล. กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.10 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

90,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 037
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/  
2.1/286)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
117 กอ่สร้างทางเดิน คสล. ภายใน

หลังคาโครงเหล็กทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างทางเดิน คสล. กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.10 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ก าหนด)

90,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 037
 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/  
2.1/286)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 394)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๗๓






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ
 ข
1.งานกระเบื องมุงหลังคา ขนาด 
120x50 ซม. จ านวน 576 ตร.ม.
2.งานปูกระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 
60x60 ซม. จ านวน 128 ตร.ซม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 508 
ขอ้ 40

 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/283)

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562  หน้ำ 443)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๗๔






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
230 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ
 ข
1.งานกระเบื องมุงหลังคา ขนาด 
120x50 ซม. จ านวน 576 ตร.ม.
2.งานปูกระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 
60x60 ซม. จ านวน 128 ตร.ซม. 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 508 
ขอ้ 40

 (ครั งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/283)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๗๕



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

171 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 489 
ขอ 091
 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/438)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 421, แกไขครั้งที่ 3 หนา 135 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๗๖



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

171 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อําเภอวังน้ํา
เขียว

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 489 
ขอ 091
 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/438)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

พ.ศ.2563

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๗๗






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
43 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนยาว 78 เมตร สูง
 2.10 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

204,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 445 
ขอ้ 43

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/293)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
43 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนยาว 78 เมตร สูง
 2.10 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

204,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 445 
ขอ้ 43

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/293)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ก.ค. ส.ค.ม.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 367)

ก.ย.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ธ.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๓๗๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
118 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร
กจิกรรม
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. หรือ
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.
ม.  พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

494,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 38

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/291)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
118 ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร
กจิกรรม
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. หรือ
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

494,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 38

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/291)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 394)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๗๙






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ (อาคาร 
106 ต) โรงเรียนวัดประชานิมิตร

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยร้ือถอน
และติดต้ังโครงสร้างไม้ในอาคารเดิม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 508 
ขอ้ 41

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/290)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
231 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ (อาคาร 
106 ต) โรงเรียนวัดประชานิมิตร

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยร้ือถอน
และติดต้ังโครงสร้างไม้ในอาคารเดิม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 508 
ขอ้ 41

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/290)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ ปี 

63)

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

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 443)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๘๐






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
252 ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์

หลังคาโดม โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

กจิกรรม
ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์
หลังคาโดม หนา 0.07 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,932 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 515 
ขอ้ 62

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/292)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
252 ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์

หลังคาโดม โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

กจิกรรม
ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์
หลังคาโดม หนา 0.07 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,932 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

อ าเภอบัว
ใหญ่

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 515 
ขอ้ 62

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/292)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 451)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๘๑



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

172 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 489 
ขอ 092

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/440)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 422, แกไขครั้งที่ 3 หนา 137)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๘๒



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

172 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 489 
ขอ 092

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/440)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๘๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก

75 กอ่สร้างร้ัว คสล. 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว คสล. สูง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 075
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/299)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
75 กอ่สร้างร้ัว คสล. 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว คสล. สูง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 075
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/299)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินงาน

ปี 63)

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 377)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๘๔






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
76 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง 2 
ม. ยาว 116 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

486,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 076
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/298)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
76 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง 2 
ม. ยาว 116 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

486,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 453 
ขอ้ 076
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/298)

(กนัเงินป6ี2 
ด าเนินงาน

ป6ี3)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 377)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๘๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
119 กอ่สร้างถนน คสล. 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

496,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 039
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/297)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
119 กอ่สร้างถนน คสล. 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

496,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 466 
ขอ้ 039
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/297)

(กนัเงินป6ี2 
ด าเนินงาน

ปี 63)

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 394)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๘๖



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

173 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 490
ขอ 093

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/442)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 422, แกไขครั้งที่ 3 หนา 139 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๘๗



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

173 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter 10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 490
ขอ 093

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/442)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๘๘






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
131 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 108 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 756 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

458,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

 หน้า470 
ขอ้ 051
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/309)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
131 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 108 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 756 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมาก าหนด)

458,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

 หน้า470 
ขอ้ 051
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/309)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 401 )

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๘๙






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
63 กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน 1 หลัง
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450  
ขอ้ 063
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/307)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
63 กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารห้องน้ านักเรียน 1 หลัง
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

500,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450  
ขอ้ 063
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/307)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ม.ีค. เม.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 374 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๙๐






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
64 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

225,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450 
ขอ้ 064
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/308)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
64 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

225,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 450 
ขอ้ 064
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/308)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

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

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 374 )

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๙๑






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
65 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียน

สะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

450,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451 
ขอ้ 065
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/

2.1/310)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
65 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียน

สะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 228.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

450,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451 
ขอ้ 065
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/

2.1/310)
(กนัเงินปี 62 

ด าเนินการ
ปี 63)

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

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

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 374 )

LEMEL
Typewriter
๓๙๒






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
66 กอ่สร้างอาคารพยาบาล 

โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารพยาบาล (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

497,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451 
ขอ้ 066
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/311)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
66 กอ่สร้างอาคารพยาบาล 

โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารพยาบาล (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

497,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 451 
ขอ้ 066
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/311)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 374 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๙๓






ผด.02
 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
233 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
1.ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก-ภายใน 
ไม่น้อยกว่า 1,130 ตร.ม.
2.ซ่อมแซมประตูม้วน(ของเดิม) 9 จดุ
3.ติดต้ังประตูบานเล่ือน 1 จดุ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 509 
ขอ้ 43

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/302)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
233 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
1.ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก-ภายใน    
ไม่น้อยกว่า 1,130 ตร.ม.
2.ซ่อมแซมประตูม้วน(ของเดิม) 9 จดุ
3.ติดต้ังประตูบานเล่ือน 1 จดุ
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 509 
ขอ้ 43

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/302)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 444 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๓๙๔



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

174 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 490 
ขอ 094

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/443)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 423, แกไขครั้งที่ 3 หนา 141 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๙๕



ผด.02
 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

174 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสะแก
ราชธวัช
ศึกษา

อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 490 
ขอ 094

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/443)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๙๖






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
44 กอ่สร้างสนามเอนกประสงค์

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างสนามเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุม

พวง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 445 
ขอ้ 044
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/315)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
44 กอ่สร้างสนามเอนกประสงค์

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างสนามเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

497,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุม

พวง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 445 
ขอ้ 044
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/315)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 368)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๓๙๗






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
47 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

428,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุม

พวง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 446 
ขอ้ 047
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/320)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
47 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ 

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

428,000 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม
อ าเภอชุม

พวง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 446 
ขอ้ 047
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/320)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินการ

ปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 369)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๓๙๘



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

175 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุม

พวง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 491 
ขอ 095

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/444)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 423, แกไขครั้งที่ 3 หนา 143 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๓๙๙



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

175 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุม

พวง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 491 
ขอ 095

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/444)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๔๐๐






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
253 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

216 ล โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

กจิกรรม
ทาสีอาคารเรียน 216 ล โรงเรียนสีค้ิว
 "สวัสด์ิผดุงวิทยา" จ านวน 1 หลัง 
พื้นที่ 4,000 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่ อบจ.นม. ก าหนด)

496,000 โรงเรียน
สีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 515 
ขอ้ 63

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/324)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
253 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

216 ล โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

กจิกรรม
ทาสีอาคารเรียน 216 ล โรงเรียนสีค้ิว
 "สวัสด์ิผดุงวิทยา" จ านวน 1 หลัง 
พื้นที่ 4,000 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่ อบจ.นม. ก าหนด)

496,000 โรงเรียน
สีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 515 
ขอ้ 63

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/324)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินงาน

ปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ค. ส.ค.

ส.ค. ก.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ต.ค. พ.ย. ม.ิย.

ม.ิย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.

ก.ย.

ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 451 )

LEMEL
Typewriter
๔๐๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4
1.ร้ือถอนโคมไฟเดิม จ านวน 52 ชุด
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค
 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. 
จ านวน 52 ชุด
3.ติดต้ังเต้ารับไฟฟ้า จ านวน 27 ชุด
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
สีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 509 
ขอ้ 45

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/323)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
235 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4
1.ร้ือถอนโคมไฟเดิม จ านวน 52 ชุด
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค
 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. 
จ านวน 52 ชุด
3.ติดต้ังเต้ารับไฟฟ้า จ านวน 27 ชุด
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
สีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 509 
ขอ้ 45

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/323)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินงาน

ปี 63)

ก.พ. ม.ีค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ย. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 445)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ม.ิย. ก.ค.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

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

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๔๐๒






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
2 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน 

216 ล./57-ก โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา" อ าเภอสีค้ิว 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอ่สร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ก 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว จงัหวัดนครราชสีมา  
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

22,573,000 โรงเรียน
สีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 9 )
 หนังสือจังหวดั
นครราชสีมา

ที ่นม 0023.3/
4625 

ลว.25 ก.พ.62

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
2 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน 

216 ล./57-ก โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุงวิทยา" อ าเภอสีค้ิว 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอ่สร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ก 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว จงัหวัดนครราชสีมา  
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก าหนด)

22,573,000 โรงเรียน
สีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุง
วิทยา"

อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 9 )
 หนังสือจังหวดั
นครราชสีมา

ที ่นม 0023.3/
4625 

ลว.25 ก.พ.62
(กันเงินปี 62 

ด าเนินงาน
ปี 63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 หน้ำ 6 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๔๐๓



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

177 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
สีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษาฯ

 หนา 491 
ขอ 097

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/445)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 424, แกไขครั้งที่ 3 หนา 147 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๔๐๔



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

177 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียน
สีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 491 
ขอ 097

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/445)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๔๐๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก

48 กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบ
จ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 446 
ขอ้ 048
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/328)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
48 กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนสีค้ิววิทยา
คาร

กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบ
จ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 446 
ขอ้ 048
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/328)

(กนัเงินปี 62 
ด าเนินงาน

ปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 369 )

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๐๖



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

176 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษาฯ

 หนา 491 
ขอ 096

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/447)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 424, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 145 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๔๐๗



ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เหตุ
การ หลัก

176 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

กิจกรรม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Rooftop) แผงโซ
ลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย poly 
330Wจํานวน 30 แผง เครื่อง 
Inverter  10 kw จํานวน 1 ตัว ชุด
ติดตั้งแผงบนหลังคา การติดตั้ง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐาน 
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 491 
ขอ 096

 (ครั้งที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/447)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5)
(กันเงินป 62
ดําเนินการ 

ป 63)

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๔๐๘






ผด.02

 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
120 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภำยในโรงเรียน  โรงเรียน
สีค้ิวหนองหญ้ำขำว

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้ำขำว ขนำดกว้ำง 
5 เมตร  หนำ 0.15 เมตร ยำว 160 
เมตร พื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่ำ 
800 ตำรำงเมตร (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

490,000 รร.สีค้ิว
หนองหญ้ำ

ขำว
อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 467
ข้อ 40
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/ 
2.1/333)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
120 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภำยในโรงเรียน  โรงเรียน
สีค้ิวหนองหญ้ำขำว

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้ำขำว ขนำดกว้ำง 
5 เมตร  หนำ 0.15 เมตร ยำว 160 
เมตร พื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่ำ 
800 ตำรำงเมตร (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

490,000 รร.สีค้ิว
หนองหญ้ำ

ขำว
อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 467
ข้อ 40
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/ 

2.1/333)  
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 395 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๐๙






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
237 ปรับปรุงอำคำรเรียนบำ้นวำสนำ 

โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้ำขำว
กจิกรรม
ปรับปรุงอำคำรเรียนบำ้นวำสนำ พื้นที่
200 ตร.ม. (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 รร.สีค้ิว
หนองหญ้ำ

ขำว
อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 510 
ข้อ 47

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/332)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
237 ปรับปรุงอำคำรเรียนบำ้นวำสนำ  

โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้ำขำว
กจิกรรม
ปรับปรุงอำคำรเรียนบำ้นวำสนำ พื้นที่
200 ตร.ม. (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

150,000 รร.สีค้ิว
หนองหญ้ำ

ขำว
อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 510 
ข้อ 47

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/332) 

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 445 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๐






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
178 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้ำขำว

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.สีค้ิว
หนองหญ้ำ

ขำว
อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 492 
ข้อ 098
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/448)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
178 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้ำขำว

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.สีค้ิว
หนองหญ้ำ

ขำว
อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 492 
ข้อ 098
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/448)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 425 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 149)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๑






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
49 กอ่สร้ำงร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนสุขไพบลูย์วิริยะวิทยำ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงร้ัวโรงเรียน ขนำดควำมสูง 2.10 
เมตร ยำว 240.00 เมตร (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ก ำหนด)

530,000 รร.สุข
ไพบลูย์

วิริยะวิทยำ
อ.เสิงสำง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 446 
ข้อ 049
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/338)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
49 กอ่สร้ำงร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนสุขไพบลูย์วิริยะวิทยำ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงร้ัวโรงเรียน ขนำดควำมสูง 2.10 
เมตร ยำว 240.00 เมตร (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ก ำหนด)

530,000 รร.สุข
ไพบลูย์

วิริยะวิทยำ
อ.เสิงสำง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 446 
ข้อ 049
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/338)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 369 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๒






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
121 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนสุขไพบลูย์วิริยะวิทยำ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 5 เมตร ยำว 468 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่ำ 2,340 ตร.ม. (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ก ำหนด)

1,400,000 รร.สุข
ไพบลูย์

วิริยะวิทยำ
อ.เสิงสำง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 467 
ข้อ 041
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/337)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
121 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โรงเรียนสุขไพบลูย์วิริยะวิทยำ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 5 เมตร ยำว 468 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่ำ 2,340 ตร.ม. (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครรำชสีมำ ก ำหนด)

1,400,000 รร.สุข
ไพบลูย์

วิริยะวิทยำ
อ.เสิงสำง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 467 
ข้อ 041
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/337) 

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 395 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๓






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
179 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสุขไพบลูย์วิริยะวิทยำ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.สุข
ไพบลูย์

วิริยะวิทยำ
อ.เสิงสำง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 492 
ข้อ 099
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/449)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
179 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสุขไพบลูย์วิริยะวิทยำ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.สุข
ไพบลูย์

วิริยะวิทยำ
อ.เสิงสำง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 492 
ข้อ 099
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/449)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5) 

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 425 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 151)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๔






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
50 กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 

โรงเรียนสูงเนนิ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียน
สูงเนนิ (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

4,830,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 446 
ข้อ 050
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/344)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
50 กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 

โรงเรียนสูงเนนิ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียน
สูงเนนิ (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

4,830,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 446 
ข้อ 050
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/344) 

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 370)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๕






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
122 กอ่สร้ำงถนน คสล. ภำยใน

โรงเรียนสูงเนนิ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนน คสล. ภำยในโรงเรียน
สูงเนนิ
ช่วงที่ 1 ขนำดผิวกว้ำง 3.50 ม. ยำว 
65 ม. หนำ 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 ขนำดผิวกว้ำง 4 ม. ยำว 
106 ม. หนำ 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 ขนำดผิวกว้ำง 6 ม. ยำว 
17 ม. หนำ 0.15 ม. และขนำดผิวจรำจร
กว้ำงเฉล่ีย 9 ม. ยำว 6 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นผิวจรำจรคอนกรีตรวมไมน่อ้ยกว่ำ 
808 ตร.ม. (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

495,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 467 
ข้อ 042
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/343)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 396)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๖






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
122 กอ่สร้ำงถนน คสล. ภำยใน

โรงเรียนสูงเนนิ
กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนน คสล. ภำยในโรงเรียน
สูงเนนิ
ช่วงที่ 1 ขนำดผิวกว้ำง 3.50 ม. ยำว 
65 ม. หนำ 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 ขนำดผิวกว้ำง 4 ม. ยำว 
106 ม. หนำ 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 ขนำดผิวกว้ำง 6 ม. ยำว 
17 ม. หนำ 0.15 ม. และขนำดผิวจรำจร
กว้ำงเฉล่ีย 9 ม. ยำว 6 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือพื้นผิวจรำจรคอนกรีตรวมไมน่อ้ยกว่ำ 
808 ตร.ม. (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

495,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 467 
ข้อ 042
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/343)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๗






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
123 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำง 

พำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนสูงเนนิ

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ 1 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 
196 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจรำจรกว้ำง 3.70 เมตร ยำว 
54 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว
146 เมตร
ช่วงที่ 4 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 82 เมตร
ช่วงที่ 5 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 
80 เมตร หรือพื้นที่ลำดยำงไมน่อ้ยกว่ำ
3,223 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจรำจร 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก ำหนด)

1,590,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 468 
ข้อ 043
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/342)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 397)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๘






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
123 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำง 

พำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โรงเรียนสูงเนนิ

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ 1 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 
196 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจรำจรกว้ำง 3.70 เมตร ยำว 
54 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว
146 เมตร
ช่วงที่ 4 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 82 เมตร
ช่วงที่ 5 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 
80 เมตร หรือพื้นที่ลำดยำงไมน่อ้ยกว่ำ
3,223 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจรำจร 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก ำหนด)

1,590,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 468 
ข้อ 043
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/342) 

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๑๙






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
239 ปรับปรุงอำคำรเรียนอำคำร

ประกอบ (ทำสีอำคำรเรียน 4)
โรงเรียนสูงเนนิ

กจิกรรม
ทำสีอำคำรเรียน 4 จ ำนวน 1,500 ตร.ม.
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

150,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 511 
ข้อ 49

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/341)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
239 ปรับปรุงอำคำรเรียนอำคำร

ประกอบ (ทำสีอำคำรเรียน 4)
โรงเรียนสูงเนนิ

กจิกรรม
ทำสีอำคำรเรียน 4 จ ำนวน 1,500 ตร.ม.
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

150,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 511 
ข้อ 49

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/341)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 446)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๐






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
180 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสูงเนนิ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 492 
ข้อ 100
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/451)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
180 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนสูงเนนิ

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.สูงเนนิ
อ.สูงเนนิ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 492 
ข้อ 100
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/451)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 426 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 153)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๑






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
78 กอ่สร้ำงอำคำรโรงจอดรถ 

โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
กจิกรรม
กอ่สร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียน
หนองขำมพิทยำคม (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

428,000 รร.หนอง
ขำมพิทยำคม

อ.จักรำช

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 454 
ข้อ 078
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/350)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
78 กอ่สร้ำงอำคำรโรงจอดรถ 

โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
กจิกรรม
กอ่สร้ำงอำคำรโรงจอดรถ โรงเรียน
หนองขำมพิทยำคม (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

428,000 รร.หนอง
ขำมพิทยำคม

อ.จักรำช

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 454 
ข้อ 078
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/350)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 378)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๒






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
240 ซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบ

เบด็เสร็จ ก โรงเรียนหนองขำม
พิทยำคม

กจิกรรม
ซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบเบด็เสร็จ ก 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก ำหนด)

150,000 รร.หนอง
ขำมพิทยำคม

อ.จักรำช

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 511 
ข้อ 50

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/347)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
240 ซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบ

เบด็เสร็จ ก โรงเรียนหนองขำม
พิทยำคม

กจิกรรม
ซ่อมแซมอำคำรเรียนแบบเบด็เสร็จ ก 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก ำหนด)

150,000 รร.หนอง
ขำมพิทยำคม

อ.จักรำช

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 511 
ข้อ 50

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/347)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 446)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๓






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
181 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
ขำมพิทยำคม

อ.จักรำช

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้493 
ข้อ 101
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/452)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
181 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
ขำมพิทยำคม

อ.จักรำช

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ493 
ข้อ 101
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/452)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 426 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 155)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๔






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
52 กอ่สร้ำงร้ัว คสล. โรงเรียน

หนองงูเหลือมพิทยำคม
กจิกรรม
กอ่สร้ำงร้ัว คสล. ขนำดสูง 2 เมตร ยำว
162 เมตร (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

470,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 447 
ข้อ 052
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/356)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
52 กอ่สร้ำงร้ัว คสล. โรงเรียน

หนองงูเหลือมพิทยำคม
กจิกรรม
กอ่สร้ำงร้ัว คสล. ขนำดสูง 2 เมตร ยำว
162 เมตร (ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก ำหนด)

470,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 447
ข้อ 52 

(คร้ังที่ 2  
ผ.01/2/

2.1/356)  
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล   แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 370 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๕






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
125 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 57 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมพีื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่ำ 228 ตร.ม. ไหล่ทำงตำมสภำพ 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

330,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 468 
ข้อ 045
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/354)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
125 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยำคม

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 57 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมพีื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่ำ 228 ตร.ม. ไหล่ทำงตำมสภำพ 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

330,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 468 
ข้อ 045
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 

2.1/354)  
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 398)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๖






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
241 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร

หอประชุม โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยำคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอประชุม
1.ร้ือกระเบือ้งหลังคำ จ ำนวน 246.24 
ตร.ม.
2.วัสดุมงุแผ่นเหล็กรีดลอนสีซ่ิง 
(0.4 มม.) บฉุนวนกนัควำมร้อนอลูมเินยีม
ด้ำนเดียว จ ำนวน 246.24 ตร.ม.
3.ครอบข้ำงแผ่นรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์สี
ซ่ิง จ ำนวน 18.24 ม.
4.ครอบสันหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
 อะลูซิงค์สีซ่ิง จ ำนวน 13.50 ม.
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก ำหนด)

150,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 511 
ข้อ 51

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/353)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 447)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๗






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
241 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร

หอประชุม โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยำคม

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอประชุม
1.ร้ือกระเบือ้งหลังคำ จ ำนวน 246.24 
ตร.ม.
2.วัสดุมงุแผ่นเหล็กรีดลอนสีซ่ิง 
(0.4 มม.) บฉุนวนกนัควำมร้อนอลูมเินยีม
ด้ำนเดียว จ ำนวน 246.24 ตร.ม.
3.ครอบข้ำงแผ่นรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์สี
ซ่ิง จ ำนวน 18.24 ม.
4.ครอบสันหลังคำแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ
 อะลูซิงค์สีซ่ิง จ ำนวน 13.50 ม.
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก ำหนด)

150,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 511 
ข้อ 51

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/353) 

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๘






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
182 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 493 
ข้อ 102
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/454)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
182 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนองงู
เหลือม

พิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 493 
ข้อ 102
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/454)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 427 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 157)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๒๙






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
126 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบวั
พิทยำคม

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 207 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จรำจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่ำ 828 ตร.ม.
ไหล่ทำงตำมสภำพ (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

498,000 รร.หนอง
บวัพิทยำคม

อ.คง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 469 
ข้อ 046
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/360)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
126 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบวั
พิทยำคม

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 207 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จรำจรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่ำ 828 ตร.ม.
ไหล่ทำงตำมสภำพ (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

498,000 รร.หนอง
บวัพิทยำคม

อ.คง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 469 
ข้อ 046
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/360) 

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 399 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๐






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
183 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบวัพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
บวัพิทยำคม

อ.คง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 494 
ข้อ 103
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/455)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
183 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบวัพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
บวัพิทยำคม

อ.คง

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 494 
ข้อ 103
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/455)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 427 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 159)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๑






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
129 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบญุ
มำกพิทยำคม

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว  200 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่ำ 800 ตร.ม. ไหล่ทำงตำมสภำพ 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

470,000 รร.หนอง
บญุมำก
พิทยำคม

อ.หนองบญุ
มำก

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 470 
ข้อ 049
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/364)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
129 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนองบญุ
มำกพิทยำคม

กจิกรรม
กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว  200 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่ำ 800 ตร.ม. ไหล่ทำงตำมสภำพ 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

470,000 รร.หนอง
บญุมำก
พิทยำคม

อ.หนองบญุ
มำก

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 470 
ข้อ 049
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 

2.1/364)  
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 400 )

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๒






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
243 ซ่อมแซมอำคำรเรียน 2 และ 3 

โรงเรียนหนองบญุมำกพิทยำคม
กจิกรรม
ซ่อมแซมอำคำรเรียน 2 และ 3 
(ตำมแบบรำยละเอยีดของ อบจ.นม.ก ำหนด)

150,000 รร.หนอง
บญุมำก
พิทยำคม

อ.หนองบญุ
มำก

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 512 
ข้อ 53

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/363)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
243 ซ่อมแซมอำคำรเรียน 2 และ 3 

โรงเรียนหนองบญุมำกพิทยำคม
กจิกรรม
ซ่อมแซมอำคำรเรียน 2 และ 3 
(ตำมแบบรำยละเอยีดของ อบจ.นม.ก ำหนด)

150,000 รร.หนอง
บญุมำก
พิทยำคม

อ.หนองบญุ
มำก

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 512 
ข้อ 53

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/363)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 448)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๓






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
184 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบญุมำกพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
บญุมำก
พิทยำคม

อ.หนองบญุ
มำก

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 494 
ข้อ 104
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/456)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
184 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองบญุมำกพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
บญุมำก
พิทยำคม

อ.หนองบญุ
มำก

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 494 
ข้อ 104
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/456)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 428 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 161)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๔






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
53 กอ่สร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน 

โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
กจิกรรม
กอ่สร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียน
หนองยำงพิทยำคม (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

327,000 รร.หนอง
ยำงพิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 447 
ข้อ 053
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/369)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
53 กอ่สร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน 

โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม
กจิกรรม
กอ่สร้ำงหลังคำคลุมทำงเดิน โรงเรียน
หนองยำงพิทยำคม (ตำมแบบและ
รำยละเอยีดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

327,000 รร.หนอง
ยำงพิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 447 
ข้อ 053
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/369)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 370)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๕






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
127 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลต์  

ติกคอนกรีต โรงเรียนหนองยำง
พิทยำคม

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 211 เมตร หรือพื้นที่ลำดยำงไมน่อ้ย
กว่ำ 1,266 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจรำจร 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

310,000 รร.หนอง
ยำงพิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 469 
ข้อ 047
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/370)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
127 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลต์  

ติกคอนกรีต โรงเรียนหนองยำง
พิทยำคม

กจิกรรม
ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 211 เมตร หรือพื้นที่ลำดยำงไมน่อ้ย
กว่ำ 1,266 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจรำจร 
(ตำมแบบและรำยละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก ำหนด)

310,000 รร.หนอง
ยำงพิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หนำ้ 469 
ข้อ 047
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/370)

(กนัเงินป ี62 
ด ำเนนิงำนป ี63)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 399)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๖






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
185 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
ยำงพิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 หนำ้ 495 
ข้อ 105
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/457)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
185 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่ำเซลล์พลังงำน
แสงอำทิตย์ poly 330W จ ำนวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10kw จ ำนวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคำ กำรติดต้ัง Inverter และ
ระบบสำยไฟมำตรฐำน กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ชุด (ตำมแบบ
และรำยละเอียดที่ อบจ.นม. ก ำหนด)

500,000 รร.หนอง
ยำงพิทยำคม
อ.เฉลิมพระ

เกยีรติ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

หน้ำ 495 
ข้อ 105
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/457)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62
ด ำเนินกำรปี 63)

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

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินงานจริง

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 428 , แก้ไข ครั้งที่ 3  หน้า 163)

รำยละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๔๓๗






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
55 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์

โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 
30x50 ม. หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 รร.หนอง
หว้าพิทยา

สรรค์
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 448 
ข้อ 055
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/374)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
55 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์

โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
กจิกรรม
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 
30x50 ม. หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยา

สรรค์
อ าเภอบวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 448
ข้อ 055
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/374)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ส.ค. ก.ย.

ก.ย.มิ.ย. ส.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 371)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

เม.ย. พ.ค.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

ก.ค.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๔๓๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
186 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เครือ่ง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.หนองหว้า
พิทยาสรรค์
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

 หนา้ 495 
ข้อ 106
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/458)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
186 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
หว้าพิทยาสรรค์
อ าเภอบวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

หน้า 495 
ข้อ 106
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/458)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62 
ด าเนินงานปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 429 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 165)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๓๙






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
128 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริม

เหล็กภายในโรงเรียน รอบอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน รอบอาคารเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 690 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

420,000 รร.หว้ยลึก
ผดุงวิทยา

อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 469 
ข้อ 048
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/379)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
128 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เสริม

เหล็กภายในโรงเรียน รอบอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน รอบอาคารเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 690 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

420,000 โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา
อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 469
ข้อ 048
(คร้ังที่ 2
ผ.01/2/
2.1/379)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 400)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๔๐






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
246 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ จ านวน 1 หลัง ขนาด 
8 X 10 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 รร.หว้ยลึก
ผดุงวิทยา

อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 513 
ข้อ 56

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/378)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
246 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบ โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา

กจิกรรม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ จ านวน 1 หลัง ขนาด 
8 X 10 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

150,000 โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา
อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 513 
ข้อ 56

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/378)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 449)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๔๔๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
187 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหว้ยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เครือ่ง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.หว้ยลึกผดุง
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

 หนา้ 496 
ข้อ 107
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/459)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
187 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหว้ยลึกผดุงวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนหว้ยลึก
ผดุงวิทยา
อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

หน้า 496 
ข้อ 107
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/459)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62 
ด าเนินงานปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 429 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 167)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๔๒






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
60 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบ Cover
way ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

320,000 รร.หนิดาดวิทยา
อ.หว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 449 
ข้อ 060
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/383)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
60 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบ Cover
way ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ 
เมตร (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

320,000 โรงเรียนหนิดาด
วิทยา

อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 449 
ข้อ 060
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/383)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 373)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๔๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
255 ปรับปรุงสนามฟุตซอล  คอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต เสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 42 ม. 
จ านวน 1 สนาม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 รร.หนิดาดวิทยา
อ.หว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 515 
ข้อ 65

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/384)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
255 ปรับปรุงสนามฟุตซอล คอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต เสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 
เมตร จ านวน 1 สนาม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

498,000 โรงเรียนหนิดาด
วิทยา

อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 515 
ข้อ 65

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/384)

(กนัเงินปี62 
ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 452)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๔๔๔






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
188 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนิดาดวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.หนิดาดวิทยา
อ.หว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

 หนา้ 496 
ข้อ 108
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/460)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
188 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนหนิดาดวิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนหนิดาด
วิทยา

อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

หน้า 496 
ข้อ 108
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/460)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62 
ด าเนินงานปี 63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 430 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 169)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๔๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
56 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียน

อรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว คสล. ภายในโรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.อรพิมพ์วิทยา
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 448 
ข้อ 056
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/392)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
56 กอ่สร้างร้ัว คสล. โรงเรียน

อรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัว คสล. ภายในโรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 448 
ข้อ 056
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/392)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 371)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๔๖






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
102 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
270 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า
1,350 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 รร.อรพิมพ์วิทยา
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 461 
ข้อ 022
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/391)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
102 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
270 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า
1,350 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

499,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 461 
ข้อ 022
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 

2.1/391)  
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 388)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๔๔๗






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

150,000 รร.อรพิมพ์วิทยา
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 513 
ข้อ 58

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/390)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
248 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

150,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 513 
ข้อ 58

 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 

2.1/390)  
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิงานป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 450)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๔๔๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
57 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินของโรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา อ าเภอครบรีุ จังหวัด
นครราชสีมา ขนาด 250 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

425,000 รร.อรพิมพ์วิทยา
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 448 
ข้อ 057
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/393)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
57 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินของโรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา อ าเภอครบรีุ จังหวัด
นครราชสีมา ขนาด 250 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด)

425,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หนา้ 448 
ข้อ 057
 (คร้ังที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/393)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิงานป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 372 , แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้ำ 34)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๔๙






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
189 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เครือ่ง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว 
ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 รร.อรพิมพ์วิทยา
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

 หนา้ 496 
ข้อ 109
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/461)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
189 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

กิจกรรม
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) แผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ poly 330Wจ านวน 30 แผง 
เคร่ือง Inverter  10 kw จ านวน 1 ตัว ชุด
ติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง Inverter 
และระบบสายไฟมาตรฐาน การไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ชุด (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. ก าหนด)

500,000 โรงเรียนอรพิมพ์
วิทยา

อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

หน้า 496 
ข้อ 109
 (คร้ังที่ 1 
ผ.01/2/ 
2.1/461)

(แก้ไขเปล่ียนแปลง
 คร้ังที่ 5)

(กันเงินปี 62 
ด าเนินงานปี 63)

130,850,000
222

ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 หน้ำ 430 , แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้ำ 171)

รวมโครงกำร

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

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

LEMEL
Typewriter
๔๕๐



 
ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๔๕๑



 
 

ครุภัณฑกอสราง 

 

LEMEL
Typewriter
๔๕๒
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องอัดอากาศ จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ติดตั้งบนรถยนต

บรรทุกไมนอยกวา 6 ลอ เปนเครื่องอัด
อากาศแบบเกลียว (Screw) สามารถอัด
อากาศไดไมนอยกวา 1,000 ลบ.ฟุต/
นาที แรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา 
340 ปอนด/ตร.นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามทองตลาด)

12,500,000 อบจ.นม. สํานักการชาง หนา 601 
ขอ 1 ครั้งที่ 2 

(ผ.08/65)

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

การ หลัก
1 เครื่องอัดอากาศ จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ติดตั้งบนรถยนต

บรรทุกไมนอยกวา 6 ลอ เปนเครื่องอัด
อากาศแบบเกลียว (Screw) สามารถอัด
อากาศไดไมนอยกวา 1,000 ลบ.ฟุต/
นาที แรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา 
340 ปอนด/ตร.นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามทองตลาด)

12,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 601 
ขอ 1 ครั้งที่ 2 

(ผ.08/65)
(กันเงินป 62 
ดําเนินการ ป 

63)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 581, แกไข ครั้งที่ 1 หนา 58, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 187)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.ประเภทครุภัณฑกอสราง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๔๕๓
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1.ประเภทครุภัณฑกอสราง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 รถปูยาง จัดซื้อรถปูยาง เครื่องยนตดีเซล 4 
จังหวะ เปนรถปูยางชนิดลอยางปรับ
ความกวางการปูยางได 3-6 เมตร 
ปรับความหนาการปูยางได 10-300
 มิลลิเมตร ความจุกระบะรับวัสดุไม
นอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 คัน 
(ราคาตามทองตลาด)

12,000,000 อบจ.นม. สํานักการชาง หนา 601
ขอ 2 ครั้งที่ 2
(ผ.08/68)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 รถปูยาง จัดซื้อรถปูยาง เครื่องยนตดีเซล 4 
จังหวะ เปนรถปูยางชนิดลอยางปรับ
ความกวางการปูยางได 3-6 เมตร 
ปรับความหนาการปูยางได 10-300
 มิลลิเมตร ความจุกระบะรับวัสดุไม
นอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 คัน 
(ราคาตามทองตลาด)

12,000,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง    หนา 601
ขอ 2 ครั้งที่ 2
(ผ.08/68)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 63)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 581)

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

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

LEMEL
Typewriter
๔๕๔
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1.ประเภทครุภัณฑกอสราง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 รถซอมบํารุงถนนเปน
รถยนตบรรทุก 10 ลอ

จัดซื้อรถซอมบํารุงถนนเปนรถยนต
บรรทุก 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 
จังหวะ ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุด
อุปกรณซอมบํารุงถนน ประกอบดวย
 ถังบรรจุหินและถังบรรจุน้ํายาง 
พรอมชุดควบคุมสั่งการทํางานภายใน
ตัวรถ จํานวน 1 คัน (ราคาตาม
ทองตลาด)

25,500,000 อบจ.นม. สํานักการชาง หนา 602
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/13)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 รถซอมบํารุงถนนเปน
รถยนตบรรทุก 10 ลอ

จัดซื้อรถซอมบํารุงถนนเปนรถยนต
บรรทุก 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 
จังหวะ ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุด
อุปกรณซอมบํารุงถนน ประกอบดวย
 ถังบรรจุหินและถังบรรจุน้ํายาง 
พรอมชุดควบคุมสั่งการทํางานภายใน
ตัวรถ จํานวน 1 คัน (ราคาตาม
ทองตลาด)

25,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง  หนา 602
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/13)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 63)

50,000,000
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 582)

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

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๔๕๕



 
 

 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๔๕๖
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ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.กฤษณา
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
กฤษณาวทิยา อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768  พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.กฤษณา
วิทยา 
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 357 ข้อ 1
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/102)

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2562

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 590 - 592)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๕๗
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๔๕๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๔๕๙
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.กฤษณา
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
กฤษณาวทิยา อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768  พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.กฤษณา
วิทยา 
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 357 ข้อ 1
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/102)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๒
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
2 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.กลางดง
ปณุณวิทยา อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด
ร.ร.กลางดงปณุณวทิยา อ.ปากช่อง
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 

502,677 ร.ร.
กลางดงฯ
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 359 ข้อ 2
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/103)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 593 - 595)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๓
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๔
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
2 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.กลางดงปณุณวทิยา อ.ปากช่อง
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
กลางดงฯ
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 359 ข้อ 2
(คร้ังที่ 2 

ผ.08/103)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๗
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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๔๖๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
3 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.กดุจิกวิทยา
 อ.สูงเนนิ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
กดุจกิวทิยา อ.สูงเนิน ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ  1366 x 768 
พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.กดุจิก
วิทยา

อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 360 ข้อ 3
(คร้ังที่ 2

ผ.08/104)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 596 - 598)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๖๙






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
3 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.กดุจิกวิทยา
 อ.สูงเนนิ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
กดุจกิวทิยา อ.สูงเนิน ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ  1366 x 768 
พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.กดุจิก
วิทยา
อ.สูงเนนิ

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 360 ข้อ 3
(คร้ังที่ 2

ผ.08/104)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๒
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๓
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๔
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
4 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.เขาใหญ่
พิทยาคม อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
เขาใหญพ่ทิยาคม อ.ปากช่อง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ  1366 x 768  พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
เขาใหญ่ฯ
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 361 ข้อ 4
(คร้ังที่ 2

ผ.08/105)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 599 - 601)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท  เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๗
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
4 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.เขาใหญ่
พิทยาคม อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
เขาใหญพ่ทิยาคม อ.ปากช่อง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ  1366 x 768  พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
เขาใหญ่ฯ
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 361 ข้อ 4
(คร้ังที่ 2

ผ.08/105)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๗๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท  เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ครบรีุ 
อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.ครบรีุ อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768  พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.ครบรีุ
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษา



หนา้ 362 ข้อ 5

(คร้ังที่ 2
ผ.08/106)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 602 - 604)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท  เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๒
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๓
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ครบรีุ 
อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.ครบรีุ อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768  พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.ครบรีุ
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษา



หนา้ 362 ข้อ 5

(คร้ังที่ 2
ผ.08/106)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๔
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท  เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.คลองไผ่
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด ร.ร.
คลองไผ่วทิยา อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
คลองไผ่
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 363 ข้อ 6
(คร้ังที่ 2

ผ.08/107)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 605 - 607)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๗
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 
8,025 บาท  เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๘๙
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.คลองไผ่
วิทยา อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด ร.ร.
คลองไผ่วทิยา อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
 มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
คลองไผ่
วิทยา
อ.สีค้ิว

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 363 ข้อ 6
(คร้ังที่ 2

ผ.08/107)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 
8,025 บาท  เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท 

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๒
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
7 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.คลองเมอืง
พิทยาคม อ.จักราช

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
เฉลียงพทิยาคม อ.จกัราช ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
คลองเมือง
พิทยาคม
อ.จักราช

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 366 ข้อ 7
(คร้ังที่ 2

ผ.08/108)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 608 - 610)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๓
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๔
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
7 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.คลองเมอืง
พิทยาคม  อ.จักราช

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
เฉลียงพทิยาคม อ.จกัราช ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
คลองเมือง
พิทยาคม
อ.จักราช

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 366 ข้อ 7
(คร้ังที่ 2

ผ.08/108)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๗
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๔๙๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
8 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
เฉลียงพทิยาคม อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 367 ข้อ 8
(คร้ังที่ 2

ผ.08/109)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 611 - 613)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท 

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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๕๐๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
8 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
เฉลียงพทิยาคม อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 367 ข้อ 8
(คร้ังที่ 2

ผ.08/109)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๒
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท 

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๔
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
9 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ช่องแมว
วิทยาคม อ.ล าทะเมนชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
ช่องแมววทิยาคม อ.ล าทะเมนชัย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ช่องแมว
พิทยาคม 
อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 369 ข้อ 9
(คร้ังที่ 2

ผ.08/110)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 614 - 616, แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 63 - 65)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๗
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
9 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ช่องแมว
วิทยาคม อ.ล าทะเมนชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.
ช่องแมววทิยาคม อ.ล าทะเมนชัย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ช่องแมว
พิทยาคม 
อ.ล าทะเมน
ชัย

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 369 ข้อ 9
(คร้ังที่ 2

ผ.08/110)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๐๙
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๑๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
10 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ดอนไพล
วิทยาคม อ.โชคชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด ร.ร.
ดอนไพลวทิยาคม อ.โชคชัย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ดอนไพล
วิทยาคม 
อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 370 
ข้อ 10
(คร้ังที่ 2

ผ.08/111)

เม.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 617 - 619)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๑๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ม.ีค. เม.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
10 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ดอนไพล
วิทยาคม อ.โชคชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด ร.ร.
ดอนไพลวทิยาคม อ.โชคชัย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขา่ย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ดอนไพล
วิทยาคม 
อ.โชคชัย

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 370 
ข้อ 10
(คร้ังที่ 2

ผ.08/111)
(กนัเงินป ี62 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและ
จา่ยไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน
 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ
 ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจา่ยไฟปอ้งกนัไฟฟา้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟา้กนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 
1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน
 1 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ด่ำนเกวียน
วิทยำ อ.โชคชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ด่ำนเวยีนวทิยำ อ.โชคชัย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
ด่ำนเกวียน
วิทยำ 
อ.โชคชัย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 371 
ข้อ 11
(คร้ังที่ 2

ผ.08/112)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 620 - 622)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๑๗






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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๕๑๙
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ด่ำนเกวียน
วิทยำ อ.โชคชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ด่ำนเวยีนวทิยำ อ.โชคชัย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
ด่ำนเกวียน
วิทยำ 
อ.โชคชัย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 371 
ข้อ 11
(คร้ังที่ 2

ผ.08/112)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๒๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๒๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๕๒๒
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ตลำดไทร
พิทยำคม อ.ชุมพวง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด  ร.ร.
ตลำดไทรพทิยำคม อ .ชุมพวง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
ตลำดไทร
พิทยำคม 
อ.ชุมพวง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 372 
ข้อ 12 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/113)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 623 - 625)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
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๕๒๓
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๒๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ตลำดไทร
พิทยำคม อ.ชุมพวง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด  ร.ร.
ตลำดไทรพทิยำคม อ .ชุมพวง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
ตลำดไทร
พิทยำคม 
อ.ชุมพวง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 372 
ข้อ 12 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/113)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๒๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
13 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษำ นอ้มเกล้ำฯ อ.เมอืง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
เตรียมอดุมศึกษำน้อมเกล้ำฯ อ .เมือง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
เตรียมอุดม
ศึกษำ
น้อมเกล้ำฯ 
อ.เมือง
นครรำชสีมำ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 373 
ข้อ 13
(คร้ังที่ 2

ผ.08/114)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 626 - 628)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๒๙






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
13 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษำ นอ้มเกล้ำฯ อ.เมอืง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
เตรียมอดุมศึกษำน้อมเกล้ำฯ อ .เมือง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
เตรียมอุดม
ศึกษำ
น้อมเกล้ำฯ 
อ.เมือง
นครรำชสีมำ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 373 
ข้อ 13
(คร้ังที่ 2

ผ.08/114)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๓






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๔






ผด.02/1

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
14 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.โตนด
พิทยำคม อ.โนนสูง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
โตนดพทิยำคม อ.โนนสูง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
โตนดพิทยำ
คม 
อ.โนนสูง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 374 
ข้อ 14
(คร้ังที่ 2

ผ.08/115)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 629 - 631)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๕
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๗






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
14 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.โตนด
พิทยำคม อ.โนนสูง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
โตนดพทิยำคม อ.โนนสูง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
โตนดพิทยำ
คม 
อ.โนนสูง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 374 
ข้อ 14
(คร้ังที่ 2

ผ.08/115)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๘
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๓๙
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๕๔๐
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
15 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยำคม อ.พระทองค ำ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ทัพร้ังพทิยำคม อ.พระทองค ำ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยำคม 
อ.พระ
ทองค ำ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 375 
ข้อ 15
(คร้ังที่ 2

ผ.08/116)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 632 - 634)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.ก.ค. ส.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
15 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยำคม อ.พระทองค ำ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ทัพร้ังพทิยำคม อ.พระทองค ำ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยำคม 
อ.พระ
ทองค ำ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 375 
ข้อ 15
(คร้ังที่ 2

ผ.08/116)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
พ.ศ.2562

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2563
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
16 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.เทพำรักษ์
รำชวิทยำคม อ.เทพำรักษ์

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
เทพำรักษร์ำชวทิยำคม อ .เทพำรักษ ์
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
เทพำรักษร์ำช
วทิยำคม
อ.เทพำ
รักษ์

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 377 
ข้อ 16 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/117)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 635 - 637)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.ก.ค. ส.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
16 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.เทพำรักษ์
รำชวิทยำคม อ.เทพำรักษ์

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
เทพำรักษร์ำชวทิยำคม อ .เทพำรักษ ์
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
เทพำรักษร์ำช
วทิยำคม
อ.เทพำ
รักษ์

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 377 
ข้อ 16 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/117)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
17 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.โนนไทยคุรุ
อปุถัมภ ์อ.โนนไทย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
โนนไทยคุรุอปุถมัภ ์อ .โนนไทย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 378 
ข้อ 17 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/118)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 638 - 640)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
17 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.โนนไทยคุรุ
อปุถัมภ ์อ.โนนไทย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
โนนไทยคุรุอปุถมัภ ์อ .โนนไทย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 378 
ข้อ 17 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/118)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๕๖
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๕๕๘
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
18 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 อ.โนนไทย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
โนนไทยคุรุอปุถมัภ ์2 อ.โนนไทย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อปุถัมภ์
2 
อ.โนนไทย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 379 
ข้อ 18
(คร้ังที่ 2

ผ.08/119)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 641 - 643)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๖๐
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ศ.2562

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๕๖๑
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
18 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 อ.โนนไทย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
โนนไทยคุรุอปุถมัภ ์2 อ.โนนไทย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
โนนไทยคุรุ
อปุถัมภ์
2 
อ.โนนไทย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 379 
ข้อ 18
(คร้ังที่ 2

ผ.08/119)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

มิ.ย. ก.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
19 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บวัลำย 
อ.บวัลำย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บวัลำย อ.บวัลำย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บวัลำย 
อ.บวัลำย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 380 
ข้อ 19
(คร้ังที่ 2

ผ.08/120)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 644 - 646)
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
19 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บวัลำย 
อ.บวัลำย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บวัลำย อ.บวัลำย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บวัลำย 
อ.บวัลำย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 380 
ข้อ 19
(คร้ังที่ 2

ผ.08/120)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

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

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ส.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.พ.ย.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
20 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บวัใหญ่ 
อ.บวัใหญ่

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บวัใหญ ่อ.บวัใหญ ่ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บวัใหญ่ 
อ.บวัใหญ่

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 381 
ข้อ 20
(คร้ังที่ 2

ผ.08/121)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 647 - 649)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ส.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.ก.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
20 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บวัใหญ่ 
อ.บวัใหญ่

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บวัใหญ ่อ.บวัใหญ ่ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บวัใหญ่ 
อ.บวัใหญ่

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 381 
ข้อ 20
(คร้ังที่ 2

ผ.08/121)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

พ.ศ.2563
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
21 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บำ้นใหญ่
พิทยำคม อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บำ้นใหญพ่ทิยำคม อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บำ้นใหญ่
พิทยำคม 
อ.ครบรีุ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 383 
ข้อ 21
(คร้ังที่ 2

ผ.08/122)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 650 - 652)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ส.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.ก.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
21 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บำ้นใหญ่
พิทยำคม อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บำ้นใหญพ่ทิยำคม อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บำ้นใหญ่
พิทยำคม 
อ.ครบรีุ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 383 
ข้อ 21
(คร้ังที่ 2

ผ.08/122)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

พ.ศ.2563
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
22 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บำ้นใหม่
พิทยำคม อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บำ้นใหม่พทิยำคม อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บำ้นใหม่
พิทยำคม 
อ.ครบรีุ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 384 
ข้อ 22
(คร้ังที่ 2

ผ.08/123)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 653 - 655)

มิ.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๘๓






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
๕๘๕






ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
22 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.บำ้นใหม่
พิทยำคม อ.ครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
บำ้นใหม่พทิยำคม อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.
บำ้นใหม่
พิทยำคม 
อ.ครบรีุ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 384 
ข้อ 22
(คร้ังที่ 2

ผ.08/123)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

LEMEL
Typewriter
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
23 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ประทำย
อ.ประทำย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ประทำย อ.ประทำย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.ประทำย 
อ.ประทำย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 386 
ข้อ 23
(คร้ังที่ 2

ผ.08/124)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 656 - 658)
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

ก.ย.ก.ค. ส.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
23 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ประทำย
อ.ประทำย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ประทำย อ.ประทำย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.ประทำย 
อ.ประทำย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 386 
ข้อ 23
(คร้ังที่ 2

ผ.08/124)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

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

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
24 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ปรำงค์ทอง
วิทยำ อ.คง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ปรำงค์ทองวทิยำ อ.คง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.ปรำงค์
ทองวิทยำ 
อ.คง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 387 
ข้อ 24
(คร้ังที่ 2

ผ.08/125)

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 659 - 661)
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ส.ค. ก.ย.ก.ค.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561
พ.ค. มิ.ย.ม.ีค. เม.ย.

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
24 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.ปรำงค์ทอง
วิทยำ อ.คง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด ร.ร.
ปรำงค์ทองวทิยำ อ.คง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือขำ่ย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 ชุดๆละ 33,000
 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 24,000 บำท (ขอ้
 1-2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำปี)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 พกิเซล 
ขนำด 32 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
มกรำคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำคำ 21,000 บำท

502,677 ร.ร.ปรำงค์
ทองวิทยำ 
อ.คง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 387 
ข้อ 24
(คร้ังที่ 2

ผ.08/125)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

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

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1kVA จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ขอ้ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ .ศ.
2561 ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือขำ่ยและ
จำ่ยไฟแบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนำด 
9U พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 8,025 บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือขำ่ยผ่ำน
ระบบสำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน
 1 ชุด รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน
 ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ
 รำคำ 26,750 บำท
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ
 9,095 บำท

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

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์
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7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำ
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 
บำท เปน็เงิน 12,198 บำท   
13. ชุดแผงจำ่ยไฟปอ้งกนัไฟฟำ้ลัดวงจร
และกระแสไฟฟำ้กนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 2,889 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชื่อมต่อสำยใยแกว้น ำแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน 
1 งำน รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟำ้, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกยอ่ย จ ำนวน
 1 งำน รำคำ 33,170 บำท
(ขอ้ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ปราสาท
วิทยาคม  อ.ด่านขุนทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8
 ชุด 
ร.ร.ปราสาทวิทยาคม อ.ด่านขุนทด 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
ปราสาท
วิทยาคม

อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 389
ข้อ 25
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/126)

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 662 - 664 )

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๒
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
25 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.ปราสาทวิทยาคม
อ.ด่านขุนทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8
 ชุด 
ร.ร.ปราสาทวิทยาคม อ.ด่านขุนทด 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยา

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 389
ข้อ 25
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/126) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๔
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๖
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ปากช่อง 2
อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด ร.ร.ปากช่อง 2 อ.ปากช่อง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.ปากช่อง
 2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 391 
ข้อ 26 
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/127)

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 665 - 667 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๐๗
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๘
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๐๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
26 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.ปากช่อง 2
อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด ร.ร.ปากช่อง 2 อ.ปากช่อง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
ปากช่อง 2
อ าเภอปาก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 391
ข้อ 26
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/127) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

 
 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๑๐
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๑๑



 

ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๑๒
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม
อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8
 ชุด
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม อ.ปากช่อง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.ปาก
ช่องพิทยาคม
อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 392
ข้อ 27
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/128)

 

 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 668 - 670 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๑๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๑๔
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๑๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
27 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.ปากช่อง
พิทยาคม อ.ปากช่อง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8
 ชุด
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม อ.ปากช่อง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม

อ าเภอปาก
ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 392
ข้อ 27
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/128) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๑๖
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๑๗
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๑๘
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.พระ
ทองค าวิทยา อ.พระทองค า

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.พระทองค า อ.พระทองค า 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.พระ
ทองค าวิทยา

อ.พระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 393
ข้อ 28
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/129)

  

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 671 - 673 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๑๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๐
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
28 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.พระ
ทองค าวิทยา อ.พระทองค า

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.พระทองค า อ.พระทองค า 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.พระ
ทองค าวิทยา

อ.พระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 393
ข้อ 28
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/129) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๒๒



 

ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๔
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มะค่าวิทยา 
อ.โนนสูง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มะค่าวิทยา อ.โนนสูง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.มะค่า
วิทยา

อ.โนนสูง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 394
ข้อ 29
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/130)

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 674 - 676 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๒๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

 

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๖
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๒๗
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
29 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มะค่าวิทยา
อ.โนนสูง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มะค่าวิทยา อ.โนนสูง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
มะค่าวิทยา

อ าเภอโนนสูง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 394
ข้อ 29
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/130) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

 

 

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๘



 

ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 
 

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

LEMEL
Typewriter
๖๒๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๓๐
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.มัธยมบึง
ปรือ อ.เทพารักษ์

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ์ 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.มัธยม
บึงปรือ 
อ.เทพารักษ์

ส านัก
การศึกษา

หน้า 396
ข้อ 30
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/131)

ข้อความเดิม  ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 677 - 679, แกไข คร้ังท่ี 1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 69 - 71 )

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๒
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
30 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ านวน 8 ชุด ร.ร.มัธยมบึง
ปรือ อ.เทพารักษ์

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ์ 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

อ าเภอ
เทพารักษ์

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 396
ข้อ 30
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/131) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๔



 

ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๖
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มัธยมประดู่วัฒนา
อ.ด่านขุนทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มัธยมประดู่วัฒนา อ.ด่านขุนทด 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.มัธยม
ประดู่วัฒนา
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 397
ข้อ 31
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/132)

 

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 680 - 682 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๗
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๘
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๓๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
31 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มัธยมประดู่วัฒนา
อ.ด่านขุนทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มัธยมประดู่วัฒนา อ.ด่านขุนทด 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 397
ข้อ 31
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/132) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๔๐
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๒
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มัธยมหลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ อ.ด่านขุนทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด ร.ร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ อ.
ด่านขุนทด
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.มัธยม
หลวงพ่อคูณ

ปริสุทโธ 
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 398
ข้อ 32
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/133)

 

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 683 - 685 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๔๔
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
32 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มัธยมหลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ อ.ด่านขุนทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด ร.ร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ อ.
ด่านขุนทด
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
มัธยมหลวง

พ่อคูณ
ปริสุทโธ 

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 398
ข้อ 32
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/133) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

 

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๖
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

 

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๔๗
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท 
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๘
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มาบตะโกพิทยาคม
อ.ครบุรี

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.มาบ
ตะโกพิทยา

คม
อ.ครบุรี

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 400
ข้อ 33
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/134)

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 686 - 688 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๔๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๐



 

ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท  
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
33 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.มาบตะโกพิทยาคม
อ.ครบุรี

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.มาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
มาบตะโก
พิทยาคม

อ าเภอครบุรี

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 400
ข้อ 33
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/134) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๕๒
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๔
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.เมืองยางศึกษา
อ.เมืองยาง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8
 ชุด 
ร.ร.เมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง  
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.เมือง
ยางศึกษา
อ.เมืองยาง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 401
ข้อ 34
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/135)

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 689 - 691 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๕๖
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12
แกนชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท11. สายน า
สัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ัง
ภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งานราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า,งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๗



 

ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
34 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.เมืองยางศึกษา
อ.เมืองยาง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8
 ชุด 
ร.ร.เมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง  
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียน
เมืองยาง
ศึกษา

อ าเภอเมือง
ยาง

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 401
ข้อ 34
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/135) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๘
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๕๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12
แกนชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท11. สายน า
สัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ัง
ภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งานราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า,งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

LEMEL
Typewriter
๖๖๐
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.ล าพระเพลิง
พิทยาคม อ.ปักธงชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.ล าพระเพลิงพิทยาคม อ.ปักธงชัย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.ล าพระ
เพลิง

พิทยาคม 
อ.ปักธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 402
ข้อ 35
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/136)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 692 - 694 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๖๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๖๒
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท  
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๖๓
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
35 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด
ร.ร.ล าพระเพลิง
พิทยาคม อ.ปักธงชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 
8 ชุด 
ร.ร.ล าพระเพลิงพิทยาคม อ.ปักธงชัย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 
บาท (ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี)
3. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

502,677 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 
อ าเภอปัก

ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

หน้า 402
ข้อ 35
(คร้ังท่ี 2

ผ.08/136) (กัน
เงินปี62 

ด าเนินงานปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินงานจริง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๖๔
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
และจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน
 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 น้ิว 
ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เป็นเงิน 24,075 
บาท 
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท

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

LEMEL
Typewriter
๖๖๕
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 
แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 
1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 
งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
4,066 บาท เป็นเงิน 12,198 บาท  
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากันโชก จ านวน 3 ชุดๆ
 ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเช่ือมต่อสายใยแก้วน า
แสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย 
จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๖๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ าเขยีวพิทยาคม
อ.วังน้ าเขยีว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังน้ าเขยีว
พิทยาคม 

อ าเภอวังน้ า
เขยีว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 404 
ขอ้ 36

(คร้ังที่ 2
ผ.08/137)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 695 - 697, แก้ไขครั้งที ่1 หน้า 75 - 77)
2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๖๗
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา

ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๖๖๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๖๖๙
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ าเขยีวพิทยาคม
อ.วังน้ าเขยีว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังน้ าเขยีว
พิทยาคม 

อ าเภอวังน้ า
เขยีว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 404 
ขอ้ 36
(คร้ังที่ 2

ผ.08/137)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๗๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๖๗๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๗๒






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังโป่งพิทยาคม
อ.ด่านขนุทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังโปง่พิทยาคม อ.ด่านขุนทด 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม 
อ าเภอด่านขนุ

ทด

ส านัก
การศึกษา

หน้า 405 
ขอ้ 37

(คร้ังที่ 2
ผ.08/138)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 698 - 700)

ธ.ค. ม.ค. ม.ีค.ก.พ. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๗๓






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๗๔






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๗๕






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังโป่งพิทยาคม
อ.ด่านขนุทด

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังโปง่พิทยาคม อ.ด่านขุนทด 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม 
อ าเภอด่านขนุ

ทด

ส านัก
การศึกษา

หน้า 405 
ขอ้ 37
(คร้ังที่ 2

ผ.08/138)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๖๗๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๖๗๗






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๗๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
38 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังไม้แดงพิทยาคม
อ.ประทาย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังไมแ้ดงพิทยาคม อ.ประทาย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังไม้แดง
พิทยาคม

อ าเภอประทาย

ส านัก
การศึกษา

หน้า 406 
ขอ้ 38

(คร้ังที่ 2
ผ.08/139)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 701 - 703)
2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๗๙






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๘๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ก.ย.ก.พ.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๖๘๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
38 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังไม้แดงพิทยาคม
อ.ประทาย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังไมแ้ดงพิทยาคม อ.ประทาย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังไม้แดง
พิทยาคม

อ าเภอประทาย

ส านัก
การศึกษา

หน้า 406 
ขอ้ 38
(คร้ังที่ 2

ผ.08/139)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๖๘๒






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๖๘๓






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๘๔






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังรางพิทยาคม
อ.สูงเนิน

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังรางพิทยาคม อ.สูงเนนิ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังรางพิทยาคม 
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษา

หน้า 408 
ขอ้ 39

(คร้ังที่ 2
ผ.08/140)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 704 - 706)
2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๘๕






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา

ก.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๘๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๖๘๗






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
39 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังรางพิทยาคม
อ.สูงเนิน

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังรางพิทยาคม อ.สูงเนนิ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วังรางพิทยาคม 
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษา

หน้า 408 
ขอ้ 39
(คร้ังที่ 2

ผ.08/140)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๖๘๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๘๙






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๖๙๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
40 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังหมีพิทยาคม
อ.วังน้ าเขยีว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังหมพีิทยาคม อ.วังน้ าเขียว 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม 

อ าเภอวังน้ า
เขยีว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 409 
ขอ้ 40 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/141)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 707 - 709)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๙๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๖๙๒






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๖๙๓






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
40 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังหมีพิทยาคม
อ.วังน้ าเขยีว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วังหมพีิทยาคม อ.วังน้ าเขียว 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม 

อ าเภอวังน้ า
เขยีว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 409 
ขอ้ 40 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/141)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๖๙๔






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๖๙๕






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๖๙๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วัดประชานิมิตร
อ.บัวใหญ่

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วัดประชานมิติร อ.บวัใหญ่ 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

อ าเภอบัวใหญ่

ส านัก
การศึกษา

หน้า 410 
ขอ้ 41 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/142)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 710 - 712)
2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๖๙๗






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๖๙๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๖๙๙






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วัดประชานิมิตร
อ.บัวใหญ่

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.วัดประชานมิติร อ.บวัใหญ่ 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

อ าเภอบัวใหญ่

ส านัก
การศึกษา

หน้า 410 
ขอ้ 41 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/142)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๗๐๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๗๐๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๗๐๒






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
42 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สองครพิทยาคม 
อ.สูงเนิน

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สองครพิทยาคม อ.สูงเนนิ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม 
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษา

หน้า 412 
ขอ้ 12 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/143)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 713 - 715)

ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๗๐๓






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

LEMEL
Typewriter
๗๐๔






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๗๐๕






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
42 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สองครพิทยาคม 
อ.สูงเนิน

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สองครพิทยาคม อ.สูงเนนิ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม 
อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษา

หน้า 412 
ขอ้ 12 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/143)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๗๐๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๗๐๗






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๐๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
43 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา
อ.ปักธงชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา อ.ปกัธงชัย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สะแกราชธวัช

ศึกษา 
อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษา

หน้า 413 
ขอ้ 43 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/144)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 716 - 718)
2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๗๐๙






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๗๑๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๑๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
43 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา
อ.ปักธงชัย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สะแกราชธวัชศึกษา อ.ปกัธงชัย 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สะแกราชธวัช

ศึกษา 
อ าเภอปักธงชัย

ส านัก
การศึกษา

หน้า 413 
ขอ้ 43 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/144)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ม.ีค. เม.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๗๑๒






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๗๑๓






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๗๑๔






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม
อ.ชุมพวง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม อ.ชุมพวง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม

อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา

 หน้า 414 
ขอ้  44 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/145)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 719 - 721)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๗๑๕






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.2 แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๑๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๗๑๗






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม
อ.ชุมพวง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม อ.ชุมพวง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียน
สาหร่าย
วิทยาคม

อ าเภอชุมพวง

ส านัก
การศึกษา

หน้า 414 
ขอ้  44 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/145)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๑๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๑๙






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๗๒๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิววิทยาคาร
อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิววิทยาคาร อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 415 
ขอ้ 45 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/147)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 722 - 724)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๗๒๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๗๒๒






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๒๓






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิววิทยาคาร
อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิววิทยาคาร อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 415 
ขอ้ 45 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/147)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

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

LEMEL
Typewriter
๗๒๔






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๗๒๕






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

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

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๗๒๖






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
46 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา" อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" อ.สีค้ิว 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุง

วิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 416 
ขอ้ 46

(คร้ังที่ 2
ผ.08/146)

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 725 - 727)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

2.2 แผนงานการศึกษา

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

LEMEL
Typewriter
๗๒๗






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๒๘






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

2.2 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๗๒๙






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
46 ติดต้ังระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิว "สวัสด์ิผดุง
วิทยา" อ.สีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ านวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" อ.สีค้ิว 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่าย 
แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8 ชุดๆละ 
33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000 บาท 
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ าปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 21,000 บาท

502,677 โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสด์ิผดุง

วิทยา" 
อ.สีค้ิว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 416 
ขอ้ 46
(คร้ังที่ 2

ผ.08/146)
(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
ข้อความใหม่  เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๓๐






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
จ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด
 ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนาด
 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 8,025 บาท   เปน็เงิน 24,075 บาท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่าน
ระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial 
จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 
แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1
 ระบบ ราคา 26,750 บาท

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๗๓๑






ผด.02/1
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E  ชนดิ
ติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา
 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066
 บาท เปน็เงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกนัไฟฟ้าลัดวงจร
และกระแสไฟฟ้ากนัโชก จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 2,889 บาท เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ังเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง
พร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน
 1 งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า 
ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรง
ปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170 
บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๓๒
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รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.สีคิ้วหนอง
หญาขาว  อ.สีคิ้ว

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิวหนองหญาขาว อ.สีค้ิว ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
สีคิ้ว

หนองหญา
ขาว

อ.สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 417 
ขอ 47 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/148)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 728 - 730)

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๓๓
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

ก.ค.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๗๓๔
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

ก.ย.ส.ค.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๓๕
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.สีคิ้วหนอง
หญาขาว  อ.สีคิ้ว

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สีค้ิวหนองหญาขาว อ.สีค้ิว ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
สีคิ้ว

หนองหญา
ขาว

อ.สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 417 
ขอ 47 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/148)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๓๖
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ค. ม.ิย.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๓๗
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๓๘
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
48 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.สุขไพบูลย
วิริยะวิทยาคม อ.เสิงสาง

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาคม อ.เสิงสาง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
สุขไพบูลย

วิริยะ
วิทยาคม 
อ.เสิงสาง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 419 
ขอ 48 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/149)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 731 - 733)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๓๙



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๐



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๑
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
48 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.สุขไพบูลย
วิริยะวิทยาคม อ.เสิงสาง

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สุขไพบูลยวิริยะวิทยาคม อ.เสิงสาง 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
สุขไพบูลย

วิริยะ
วิทยาคม 
อ.เสิงสาง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 419 
ขอ 48 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/149)
(กันเงินป 62 

ดําเนินงานป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๒
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๓
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๔
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.สูงเนิน   อ.สูง
เนิน

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สูงเนิน อ.สูงเนิน ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
สูงเนิน 
อ.สูงเนิน

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 420 
ขอ 49 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/150)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 734 - 736)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๕
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๖
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๗
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
49 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.สูงเนิน   อ.สูง
เนิน

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.สูงเนิน อ.สูงเนิน ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
สูงเนิน 
อ.สูงเนิน

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 420 
ขอ 49 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/150)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๘
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๔๙
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๐
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองขาม
พิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองขามพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองขาม
พิทยาคม 

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 421 
ขอ 50 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/151)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 737 - 739)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๑
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๒
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๓
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
50 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองขาม
พิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองขามพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองขาม
พิทยาคม 

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 421 
ขอ 50 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/151)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๔
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๕
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๖
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ  ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 422 
ขอ 51 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/152)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 740 - 742)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๗
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๘
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๕๙
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
51 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด
ร.ร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ  ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
อ.เฉลิมพระ

เกียรติ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 422 
ขอ 51 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/152)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๐
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๑
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๒
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
52 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองบัว
พิทยาคม  อ.คง

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบัวพิทยาคม อ.คง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.หนอง
บัวพิทยาคม 

อ.คง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 423 
ขอ 52 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/153)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 743 - 745)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๓
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๔
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๕
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
52 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองบัว
พิทยาคม  อ.คง

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบัวพิทยาคม อ.คง ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.หนอง
บัวพิทยาคม 

อ.คง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 423 
ขอ 52 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/153)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๖
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๗
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๘
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองบุญมาก
พิทยาคม อ.หนองบุญมาก

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองบุญ

มาก
พิทยาคม 

อ.หนองบุญ
มาก

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 425 
ขอ 53 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/154)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 746 - 748)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๖๙
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๐
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๑
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองบุญมาก
พิทยาคม อ.หนองบุญมาก

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม อ.หนองบุญมาก
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองบุญ

มาก
พิทยาคม 

อ.หนองบุญ
มาก

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 425 
ขอ 53 
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/154)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๒



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๓
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๔
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองยาง
พิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองยางพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองยาง
พิทยาคม 

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 426 
ขอ 54
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/155)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 749 - 751)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๕
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๖
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๗
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
54 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ชุด ร.ร.หนองยาง
พิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ

ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.หนองยางพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)

502,677 ร.ร.
หนองยาง
พิทยาคม 

อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 426 
ขอ 54
(ครั้งท่ี 2

ผ.08/155)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินงานจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๘
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๗๙



ผด.02/1

 
 

7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานต้ังคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๘๐






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
55 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนอง
หว้ำพิทยำสรรค์ อ ำเภอบวัลำย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด  
ร.ร.หนองหว้ำพิทยำสรรค์ อ.บวัลำย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 รร.หนองหว้ำ
พิทยำสรรค์
อ.บวัลำย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 427 
ข้อ 55 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/156)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 752 - 754)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๘๑






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

ก.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๘๒






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ก.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๘๓






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
55 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนอง
หว้ำพิทยำสรรค์ อ ำเภอบวัลำย

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 8 ชุด  
ร.ร.หนองหว้ำพิทยำสรรค์ อ.บวัลำย ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 โรงเรียน
หนองหว้ำ
พิทยำสรรค์

อ ำเภอบวัลำย

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 427 
ข้อ 55 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/156)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของครุภณัฑ์ ต.ค. พ.ย. พ.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.ธ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๗๘๔






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

LEMEL
Typewriter
๗๘๕






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

ก.ย.

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๗๘๖






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
56 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนหว้ย
ลึกผดุงวิทยำ อ ำเภอสีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด 
ร.ร.หว้ยลึกผดุงวิทยำ อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 รร.หว้ยลึก
ผดุงวิทยำ 

อ.สีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 428 
ข้อ 56
(คร้ังที่ 2

ผ.08/157)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 755 - 757)

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๘๗






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๘๘






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๘๙






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
56 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนหว้ย
ลึกผดุงวิทยำ อ ำเภอสีค้ิว

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด 
ร.ร.หว้ยลึกผดุงวิทยำ อ.สีค้ิว ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 โรงเรียน
หว้ยลึกผดุง

วิทยำ 
อ ำเภอสีค้ิว

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 428 
ข้อ 56
(คร้ังที่ 2

ผ.08/157)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๐






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๑






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๒






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
57 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนิ
ดำดวิทยำ อ ำเภอหว้ยแถลง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด 
ร.ร.หนิดำดวิทยำ อ.หว้ยแถลง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 รร.หนิดำด
วิทยำ 

อ.หว้ยแถลง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 430
 ข้อ 57
(คร้ังที่ 2

ผ.08/158)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 758 - 760)

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๓






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๔






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๕






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
57 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนหนิ
ดำดวิทยำ อ ำเภอหว้ยแถลง

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด 
ร.ร.หนิดำดวิทยำ อ.หว้ยแถลง ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 โรงเรียนหนิ
ดำดวิทยำ 
อ ำเภอหว้ย

แถลง

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 430
 ข้อ 57
(คร้ังที่ 2

ผ.08/158)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๖






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๗






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๘






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
58 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยำ อ ำเภอครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด 
ร.ร.อรพิมพ์วิทยำ อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 รร.อรพิมพ์
วิทยำ 
อ.ครบรีุ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 431 
ข้อ 58 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/159)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 761 - 763)

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗๙๙






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๐






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๑






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
58 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจร

ปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด จ ำนวน 8 ชุด โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยำ อ ำเภอครบรีุ

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  จ ำนวน 8 ชุด 
ร.ร.อรพิมพ์วิทยำ อ.ครบรีุ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิชนดิเครือข่ำย แบบ
มมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับ
ใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป จ ำนวน 8 
ชุดๆละ 33,000 บำท เปน็เงิน 264,000 บำท
2. อปุกรณ์บนัทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง
 รำคำ 24,000 บำท (ข้อ 1-2 เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิประจ ำปี)
3. โทรทัศนแ์อล อดีี (LED TV) ระดับควำม
ละเอยีดจอภำพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนำด 32 นิว้ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
8,000 บำท (รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ มกรำคม 
2561)
4. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด
 24 ช่อง แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 
21,000 บำท

502,677 โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยำ 
อ ำเภอครบรีุ

ส ำนกั
กำรศึกษำ

หนำ้ 431 
ข้อ 58 
(คร้ังที่ 2

ผ.08/159)
(กนัเงินป ี62 

ด ำเนนิกำรป ี63)

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๒






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
(ข้อ 4-5 รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2561)
6. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยและจ่ำยไฟ
แบบ Industrial PoE จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
16,388 บำท
7. ตู้ส ำหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิว้ ขนำด 9U 
พร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 8,453 บำท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 
บำท   เปน็เงิน 24,075 บำท 
9. อปุกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำยผ่ำนระบบ
สำยใยแกว้น ำแสง Industrial จ ำนวน 1 ชุด 
รำคำ 19,795 บำท
10. สำยน ำสัญญำณใยแกว้น ำแสง 12 แกน 
ชนดิติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 ระบบ รำคำ
 26,750 บำท

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๓






ผด.02

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11. สำยน ำสัญญำณ UTP CAT5E  ชนดิติดต้ัง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 1 งำน รำคำ 9,095 
บำท
12. ตู้เหล็กส ำหรับเกบ็อปุกรณ์กนัน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บำท เปน็เงิน 
12,198 บำท   
13. ชุดแผงจ่ำยไฟปอ้งกนัไฟฟ้ำลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ำกนัโชก จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,889
 บำท เปน็เงิน 8,667 บำท
14. งำนติดต้ังเชือ่มต่อสำยใยแกว้น ำแสงพร้อม
อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 งำน 
รำคำ 21,186 บำท
15. งำนติดต้ังเมนไฟฟ้ำ, งำนต้ังค่ำ ทดสอบ
ระบบ, อปุกรณ์และค่ำแรงปลีกย่อย จ ำนวน 1 
งำน รำคำ 33,170 บำท
(ข้อ 6-15 รำคำตำมท้องตลำด)

29,155,266
58

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

7. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๔



 
 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 

LEMEL
Typewriter
๘๐๕






ผด.02/1

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
2 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 

(ดีเซล) ร.ร.เตรียมอดุมศึกษานอ้ม
เกล้าฯ อ.เมือง

จัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ย
กว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 กโิล
วัตต์ิ จ านวน 1 คัน ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้าฯ อ.เมอืง
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้าฯ

อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 356 ข้อ 2
(ผ.08/84)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
2 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 

(ดีเซล) ร.ร.เตรียมอดุมศึกษานอ้ม
เกล้าฯ อ.เมือง

จัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ย
กว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 กโิล
วัตต์ิ จ านวน 1 คัน ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้าฯ อ.เมอืง
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้าฯ

อ.เมอืง

ส านกั
การศึกษา

หนา้ 356 ข้อ 2
(ผ.08/84)

(กนัเงินป ี62 
ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 767)

8. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
2.1 แผนงานการศึกษา

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๖



 

ผด.02/1 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6

 ล้อ พร้อมโครงหลังคา โรงเรียน
มะค่าวิทยา

1.จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 4,000
 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 
105 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน เป็นเงิน 
1,375,000 บาท เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
2.จัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 หลัง เป็นเงิน 
220,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือ
ได้ตามท้องตลาด

1,595,000 ร.ร.มะค่า
วิทยา

อ.โนนสูง

ส่านัก
การศึกษา

(โอน 8 )
(คร้ังที  2

ผ.08/88)

ข้อความเดิม (  แผนการด าเนินงาน ป 2562  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หน้า 18)

8. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๗
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8. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6

 ล้อ พร้อมโครงหลังคา โรงเรียน
มะค่าวิทยา

1.จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 4,000
 ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 
105 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน เป็นเงิน 
1,375,000 บาท เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
2.จัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 
พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 หลัง เป็นเงิน 
220,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซ้ือ
ได้ตามท้องตลาด

1,595,000 โรงเรียน
มะคา
วิทยา

อ่าเภอโนนสูง

ส่านัก
การศึกษาฯ

(โอน 8 )
(คร้ังที  2

ผ.08/88) 
(กันเงินปี62 

ด่าเนินงานปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๘
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8. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 

(ดีเซล) ร.ร.วังน  าเขยีวพิทยาคม 
อ.วังน  าเขยีว

จดัซื อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กโิล
วัตต์ิ จ านวน 1 คัน ร.ร.วังน  าเขยีว
พิทยาคม อ.วังน  าเขยีว (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

1,288,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 356 
ขอ้ 1

(ครั งที่ 2
ผ.08/93)

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 

(ดีเซล) ร.ร.วังน  าเขยีวพิทยาคม 
อ.วังน  าเขยีว

จดัซื อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กโิล
วัตต์ิ จ านวน 1 คัน ร.ร.วังน  าเขยีว
พิทยาคม อ.วังน  าเขยีว (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

1,288,000 โรงเรียนวัง
น  าเขยีว
พิทยาคม

อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษา

หน้า 356 
ขอ้ 1

(ครั งที่ 2
ผ.08/93)

(กนัเงินปี 62
ด าเนินการ 

ปี 63)

๔,๑๗๑,๐๐๐
3

พ.ค.

ม.ีค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ข้อความเดมิ ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 767)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ส.ค.ก.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๐๙
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮ

ดรอลิค พรอมกระเชาซอม
ไฟฟา

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
จํานวน 1 คันๆ (ราคาตาม
ทองตลาด)

4,500,000 อบจ.นม. สํานักการชาง หนา 600
ขอ 1 ครั้งที่ 2
(ผ.08/173)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮ

ดรอลิค พรอมกระเชาซอม
ไฟฟา

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
จํานวน 1 คันๆละ 4,500,000 
บาท (ราคาตามทองตลาด)

4,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 600
ขอ 1 ครั้งที่ 2
(ผ.08/173) 
(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 

63)

ก.ย.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 768)

8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๑๐
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8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 รถยนตสุขาเคลื่อนที่ จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยนต
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลแบบ 4 
จังหวัด ระบายความรอนดวยน้ํา 
ขนาดกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา
 200 แรงมา ภายในมีหองสุขาไม
นอยกวา 10 หอง พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามทองตลาด)

9,500,000 อบจ.นม. สํานักการชาง หนา 601
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/74)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3 รถยนตสุขาเคลื่อนที่ จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยนต
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลแบบ 4 
จังหวัด ระบายความรอนดวยน้ํา 
ขนาดกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา
 200 แรงมา ภายในมีหองสุขาไม
นอยกวา 10 หอง พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามทองตลาด)

9,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง    หนา 601
ขอ 3 ครั้งที่ 2
(ผ.08/74)

(กันเงินป 62 
ดําเนินการป 

63)

14,000,000
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ส.ค.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 769)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๑๑



 
 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

LEMEL
Typewriter
๘๑๒
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12. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 เคร่ืองวัดความเข้มแสง เคร่ืองวัดความเข้มแสง จ านวน 

2 เคร่ืองๆละ 29,960 บาท
59,920 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 530

ข้อ 2
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/57)

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 เคร่ืองวัดความเข้มแสง เคร่ืองวัดความเข้มแสง จ านวน 

2 เคร่ืองๆละ 29,960 บาท
59,920 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 530

ข้อ 2
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/57)
(กนัเงิน ป ี62
ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 384, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 190 )

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

2.2 แผนงานสาธารณสขุ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย.

ม.ีค.

ธ.ค. ม.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1
องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๑๓
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12. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 เคร่ืองวัดระดับเสียง เคร่ืองวัดระดับเสียง จ านวน 1 

เคร่ือง
115,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 531

ข้อ 3
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/58)

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 เคร่ืองวัดระดับเสียง เคร่ืองวัดระดับเสียง จ านวน 1 

เคร่ือง
115,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 531

ข้อ 3
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/58)
(กนัเงิน ป ี62
ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 384, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 192 )

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ก.พ.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ย.ม.ค. ก.ค. ส.ค.

ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ิย. ก.ค.

2.2 แผนงานสาธารณสขุ

LEMEL
Typewriter
๘๑๔
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12. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 เคร่ืองปรับเทียบความถูกต้อง

ของเสียง
เคร่ืองปรับเทียบความถูกต้อง
ของเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

40,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 531
ข้อ 4
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/59)

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 เคร่ืองปรับเทียบความถูกต้อง

ของเสียง
เคร่ืองปรับเทียบความถูกต้อง
ของเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

40,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 531
ข้อ 4
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/59)
(กนัเงิน ป ี62
ด าเนนิการ ป ี63)

214,920
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

2.2 แผนงานสาธารณสขุ
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 193, แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 194 )

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.ก.ค. ส.ค.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๘๑๕



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

LEMEL
Typewriter
๘๑๖
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รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบท่ี 1
จ านวน 3 เคร่ือง

แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด 
Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบท่ี
 1 จ านวน 3 เคร่ือง

       600,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

 หน้า 214
 (คร้ังท่ี 2  ผ.08/1)

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบท่ี 1 
จ านวน 3 เคร่ือง

แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด 
Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบท่ี
 1 จ านวน 3 เคร่ือง

       600,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

 หน้า 214
 (คร้ังท่ี 2 ผ.08/1)

(กันเงินปี 62 
ด าเนินการปี 63)

      600,000
1

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 791 )

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2562
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๘๑๗



 
 

 ครุภัณฑอื่น 
 

LEMEL
Typewriter
๘๑๘






ผด.02/1

16. ประเภทครุภณัฑ์อ่ืน

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ระบบดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉินโดย

ระบบการแพทย์ทางไกล
ระบบดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉินโดย
ระบบการแพทย์ทางไกลแบบ
ติดต้ัง จ านวน 2 ระบบ

820,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 532
ข้อ 1
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/44)

 รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 ระบบดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉินโดย

ระบบการแพทย์ทางไกล
ระบบดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉินโดย
ระบบการแพทย์ทางไกลแบบ
ติดต้ัง จ านวน 2 ระบบ

820,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา้ 532
ข้อ 1
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/44)
(กนัเงิน ป ี62
ด าเนนิการ ป ี63)

820,000
1

2.2 แผนงานสาธารณสขุ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2562 หน้า 794 )

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1
บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๑๙



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๘๒๐



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 31 28.70% 11,421,000      6.50% สํานักศึกษาฯ

รวม 31 28.70% 11,421,000 6.50%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 77 71.30% 164,208,500 93.50% สํานักการชาง

รวม 77 71.30% 164,208,500 93.50%

รวมทั้งสิ้น 108 100.00% 175,629,500 100.00%

          บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันเงิน)

                                               แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 1

LEMEL
Typewriter
๘๒๑



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๘๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2 ซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
มะกอก หมูที่ 11 ตําบล
บุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
โรงปุย)

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
410 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,050 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,230,000 บานโคกมะกอก
 หมูที่ 11 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมตําบลเสมา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 252   
ขอ 2

(ผ.04/6.3.1/357)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หมายเหตุส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 117, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 62, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 17, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 9, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 202)

ลําดับ
ที่

โครงการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๘๒๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 ซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
มะกอก หมูที่ 11 ตําบล
บุงขี้เหล็ก เชื่อมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
โรงปุย)

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
410 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,050 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,230,000 บานโคกมะกอก
 หมูที่ 11 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เชื่อมตําบลเสมา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 252   
ขอ 2

(ผ.04/6.3.1/357)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562
เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ค. หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๘๒๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 กอสรางถนนหินคลุก สาย
 สปก.บานนากลาง หมูที่ 
1 ตําบลนากลาง เชื่อม
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 2,442 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน 

        1,990,000 บานนากลาง 
หมูที่ 1 ตําบล
นากลาง เชื่อม
ตําบลหนองตะไก
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 253   
ขอ 5

(ผ.04/6.3.1/365)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 119, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 11, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 204)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๒๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 กอสรางถนนหินคลุก สาย
 สปก.บานนากลาง หมูที่ 
1 ตําบลนากลาง เชื่อม
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 2,442 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,990,000 บานนากลาง 
หมูที่ 1 ตําบล
นากลาง เชื่อม
ตําบลหนองตะไก
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 253   
ขอ 5

(ผ.04/6.3.1/365)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๒๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 ซอมสรางถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนองพลวง
 หมูที่ 10 ตําบลโพนทอง 
เชื่อมเขต ตําบลโนนประดู
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 660 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 3,960 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด 
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,419,000 บานหนองพลวง
 หมูที่ 10 ตําบล
โพนทอง เชื่อม
เขต ตําบลโนน
ประดู อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 253   
ขอ 7

(ผ.04/6.3.1/130)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 120, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑5)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๒๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 ซอมสรางถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนองพลวง
 หมูที่ 10 ตําบลโพนทอง 
เชื่อมเขต ตําบลโนนประดู
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 660 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 3,960 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด 

        2,419,000 บานหนองพลวง
 หมูที่ 10 ตําบล
โพนทอง เชื่อม
เขต ตําบลโนน
ประดู อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 253   
ขอ 7

(ผ.04/6.3.1/130)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๒๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานงิ้วเกา 
หมูที่ 9 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา เชื่อมถึงวัด
บานงิ้วใหม ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,900 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,195,000 บานงิ้วเกา หมูที่
 9 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสี
ดา เชื่อมถึงวัด
บานงิ้วใหม 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 254   
ขอ 8

(ผ.04/6.3.1/134)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 120, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 23, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑7)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๒๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานงิ้วเกา 
หมูที่ 9 ตําบลโนนประดู 
อําเภอสีดา เชื่อมถึงวัด
บานงิ้วใหม ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,900 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,195,000 บานงิ้วเกา หมูที่
 9 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสี
ดา เชื่อมถึงวัด
บานงิ้วใหม 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 254   
ขอ 8

(ผ.04/6.3.1/134)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจร (Cape Seal) สาย
บานบุเขวา หมูที่ 6 
ตําบลหนองหอย เชื่อม
บานมาบคาย หมูที่ 6 
ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 2,160 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,280 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        6,090,000 บานบุเขวา หมูที่
 6 ตําบลหนอง
หอย เชื่อมบาน
มาบคาย หมูที่ 6
 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 254   
ขอ 9

(ผ.04/6.3.1/101)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 121, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 25, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑9)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจร (Cape Seal) สาย
บานบุเขวา หมูที่ 6 
ตําบลหนองหอย เชื่อม
บานมาบคาย หมูที่ 6 
ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 2,160 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,280 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        6,090,000 บานบุเขวา หมูที่
 6 ตําบลหนอง
หอย เชื่อมบาน
มาบคาย หมูที่ 6
 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 254   
ขอ 9

(ผ.04/6.3.1/101)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 กอสรางถนนหินคลุก สาย
บานกุดหัวชาง หมูที่ 4 - 
บานกุดปลาเข็ง หมูที่ 1 
ตําบลโนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา 
(เชื่อมถนนสายบึงออ-สม
กบงาม)

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 3,754 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 บานกุดหัวชาง 
หมูที่ 4 - บาน
กุดปลาเข็ง หมูที่
 1 ตําบลโนนคา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 255   
ขอ 12

(ผ.04/6.3.1/373)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 122, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๓, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 206)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 กอสรางถนนหินคลุก สาย
บานกุดหัวชาง หมูที่ 4 - 
บานกุดปลาเข็ง หมูที่ 1 
ตําบลโนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา 
(เชื่อมถนนสายบึงออ-สม
กบงาม)

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 3,754 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด 

        3,000,000 บานกุดหัวชาง 
หมูที่ 4 - บาน
กุดปลาเข็ง หมูที่
 1 ตําบลโนนคา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 255   
ขอ 12

(ผ.04/6.3.1/373)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ 
บานคลองทุเรียน หมูที่ 6
 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม 
บานยุบอีปูน หมูที่ 4 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานคลองทุเรียน
 หมูที่ 6 ตําบล
วังน้ําเขียว เชื่อม
 บานยุบอีปูน 
หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 256   
ขอ 16

(ผ.04/6.3.1/226)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 124, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 33, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒7, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 208)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ 
บานคลองทุเรียน หมูที่ 6
 ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม 
บานยุบอีปูน หมูที่ 4 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        2,000,000 บานคลองทุเรียน
 หมูที่ 6 ตําบล
วังน้ําเขียว เชื่อม
 บานยุบอีปูน 
หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 256   
ขอ 16

(ผ.04/6.3.1/226)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
จั่นสันติสุข หมูที่ 16 
ตําบลดานขุนทด เชื่อม 
บานหลุง หมูที่ 1 ตําบล
สระจรเข อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
618 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,090 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,905,000 บานจั่นสันติสุข 
หมูที่ 16 ตําบล
ดานขุนทด เชื่อม
 บานหลุง หมูที่ 
1 ตําบลสระ
จรเข อําเภอ
ดานขุนทด 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 256   
ขอ 19

(ผ.04/6.3.1/412)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 126, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 39, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 30)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
จั่นสันติสุข หมูที่ 16 
ตําบลดานขุนทด เชื่อม 
บานหลุง หมูที่ 1 ตําบล
สระจรเข อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
618 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,090 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,905,000 บานจั่นสันติสุข 
หมูที่ 16 ตําบล
ดานขุนทด เชื่อม
 บานหลุง หมูที่ 
1 ตําบลสระ
จรเข อําเภอ
ดานขุนทด 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 256   
ขอ 19

(ผ.04/6.3.1/412)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ถนนสาย
สามัคคีชัย ชุมชนที่ 4 
รวมสรางสรรคพัฒนา
เทศบาลตําบลดานขุนทด 
เชื่อมเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 
เมตร ยาว 142 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 994 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          410,000 ชุมชนที่ 4 รวม
สรางสรรคพัฒนา
เทศบาลตําบล
ดานขุนทด เชื่อม
เขตองคการ
บริหารสวน
ตําบลดานขุนทด
 อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 257   
ขอ 20

(ผ.04/6.3.1/413)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 126, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 80, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 41, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 33)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๓๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ถนนสาย
สามัคคีชัย ชุมชนที่ 4 
รวมสรางสรรคพัฒนา
เทศบาลตําบลดานขุนทด 
เชื่อมเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 
เมตร ยาว 142 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 994 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

          410,000 ชุมชนที่ 4 รวม
สรางสรรคพัฒนา
เทศบาลตําบล
ดานขุนทด เชื่อม
เขตองคการ
บริหารสวน
ตําบลดานขุนทด
 อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 257   
ขอ 20

(ผ.04/6.3.1/413)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22 กอสรางถนนหินคลุก 
บานมาบกราด หมูที่ 4 
ตําบลพันชนะ เชื่อม บาน
มะเริง หมูที่ 3 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 1,096 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,000,000 บานมาบกราด 
หมูที่ 4 ตําบล
พันชนะ เชื่อม 
บานมะเริง หมูที่
 3 ตําบลบานเกา
 อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 257  
ขอ 22

(ผ.04/6.3.1/425)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 127, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 37, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 212)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22 กอสรางถนนหินคลุก 
บานมาบกราด หมูที่ 4 
ตําบลพันชนะ เชื่อม บาน
มะเริง หมูที่ 3 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 1,096 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,000,000 บานมาบกราด 
หมูที่ 4 ตําบล
พันชนะ เชื่อม 
บานมะเริง หมูที่
 3 ตําบลบานเกา
 อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 257  
ขอ 22

(ผ.04/6.3.1/425)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

30 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหลักศิลา หมูที่ 5 
ตําบลเสิงสาง เชื่อม บาน
บอลิง หมูที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
628 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,140 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานหนองหลัก
ศิลา หมูที่ 5 
ตําบลเสิงสาง 
เชื่อม บานบอลิง
 หมูที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 260  
ขอ 30

(ผ.04/6.3.1/236)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 131, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 96, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 45)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

30 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหลักศิลา หมูที่ 5 
ตําบลเสิงสาง เชื่อม บาน
บอลิง หมูที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
628 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,140 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานหนองหลัก
ศิลา หมูที่ 5 
ตําบลเสิงสาง 
เชื่อม บานบอลิง
 หมูที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 260  
ขอ 30

(ผ.04/6.3.1/236)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

31 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหนองสนวน 
หมูที่ 5 (สายทางสระน้ํา
หนองสนวน) ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
 อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
2,825 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานหนองสนวน
 หมูที่ 5 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อม อําเภอ
โนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 260   
ขอ 31

(ผ.04/6.3.1/243)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 132, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 53, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๔๗, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 214)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

31 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหนองสนวน 
หมูที่ 5 (สายทางสระน้ํา
หนองสนวน) ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
 อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรความลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
2,825 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานหนองสนวน
 หมูที่ 5 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อม อําเภอ
โนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 260   
ขอ 31

(ผ.04/6.3.1/243)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

32 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ 
บานหนองสนวน หมูที่ 5 
(สายทางสระน้ํา
สาธารณะปูตา) ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
 อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,495 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
8,970 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 บานหนองสนวน
 หมูที่ 5 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อม อําเภอ
โนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 260 
ขอ 32

(ผ.04/6.3.1/244)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 132, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 49, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 216)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

32 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ 
บานหนองสนวน หมูที่ 5 
(สายทางสระน้ํา
สาธารณะปูตา) ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม
 อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,495 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
8,970 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        3,000,000 บานหนองสนวน
 หมูที่ 5 ตําบล
กุดโบสถ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อม อําเภอ
โนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 260 
ขอ 32

(ผ.04/6.3.1/244)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

34 กอสรางถนนผิวจราจร
ลูกรัง สายบานละลม หมูที่
 2 ตําบลละลมใหมพัฒนา
 อําเภอโชคชัย เชื่อม บาน
โคกลอย เทศบาลตําบล
หนองบุญมาก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,310,000 บานละลม หมูที่
 2 ตําบลละลม
ใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย 
เชื่อม บานโคก
ลอย เทศบาล
ตําบลหนองบุญ
มาก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 261   
ขอ 34

(ผ.04/6.3.1/727)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 133, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 100, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 55, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 51, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 218)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๔๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

34 กอสรางถนนผิวจราจร
ลูกรัง สายบานละลม หมูที่
 2 ตําบลละลมใหมพัฒนา
 อําเภอโชคชัย เชื่อม บาน
โคกลอย เทศบาลตําบล
หนองบุญมาก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        2,310,000 บานละลม หมูที่
 2 ตําบลละลม
ใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย 
เชื่อม บานโคก
ลอย เทศบาล
ตําบลหนองบุญ
มาก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 261   
ขอ 34

(ผ.04/6.3.1/727)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

35 กอสรางถนนผิวจราจร
ลูกรัง แยกบานคลอง
กระชาย ตําบลละลมใหม
พัฒนา เชื่อม บานโนน
เพชร เทศบาลตําบลทา
เยี่ยม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
4,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,900,000 บานคลอง
กระชาย ตําบล
ละลมใหมพัฒนา
 เชื่อม บานโนน
เพชร เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 261   
ขอ 35

(ผ.04/6.3.1/725)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 134, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 102, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 57, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 53, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 220)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

35 กอสรางถนนผิวจราจร
ลูกรัง แยกบานคลอง
กระชาย ตําบลละลมใหม
พัฒนา เชื่อม บานโนน
เพชร เทศบาลตําบลทา
เยี่ยม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
4,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        1,900,000 บานคลอง
กระชาย ตําบล
ละลมใหมพัฒนา
 เชื่อม บานโนน
เพชร เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 261   
ขอ 35

(ผ.04/6.3.1/725)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

36 กอสรางถนนผิวจราจร
ลูกรัง บานโคกพลวง 
ตําบลละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย เชื่อม บาน
โนนเพชร เทศบาลตําบล
แหลมทอง อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
4,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,900,000 บานโคกพลวง 
ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอ
โชคชัย เชื่อม 
บานโนนเพชร 
เทศบาลตําบล
แหลมทอง 
อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 261   
ขอ 36

(ผ.04/6.3.1/729)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 134, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 59, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๕๕, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 222)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

36 กอสรางถนนผิวจราจร
ลูกรัง บานโคกพลวง 
ตําบลละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย เชื่อม บาน
โนนเพชร เทศบาลตําบล
แหลมทอง อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
4,630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        1,900,000 บานโคกพลวง 
ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอ
โชคชัย เชื่อม 
บานโนนเพชร 
เทศบาลตําบล
แหลมทอง 
อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง  หนา 261   
ขอ 36

(ผ.04/6.3.1/729)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

40 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ 
บานยางบองสามัคคี หมูที่
 21 ตําบลวังกะทะ เชื่อม
 บานหนองหมาก ตําบล
คลองมวง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,750,000 บานยางบอง
สามัคคี หมูที่ 21
 ตําบลวังกะทะ 
เชื่อม บาน
หนองหมาก 
ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 262   
ขอ 40

(ผ.04/6.3.1/582)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 136, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 65, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 61)

พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

40 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบ 
บานยางบองสามัคคี หมูที่
 21 ตําบลวังกะทะ เชื่อม
 บานหนองหมาก ตําบล
คลองมวง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,750,000 บานยางบอง
สามัคคี หมูที่ 21
 ตําบลวังกะทะ 
เชื่อม บาน
หนองหมาก 
ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง  หนา 262   
ขอ 40

(ผ.04/6.3.1/582)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

52 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน บานมะคา
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
บานโพธิ์ เชื่อมตําบลตลาด
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 4,200 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,380,000 บานมะคาพัฒนา
 หมูที่ 10 
ตําบลบานโพธิ์ 
เชื่อมตําบลตลาด
 อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 265   
ขอ 52

(ผ.04/6.3.1/722)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 142, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 126, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 77, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๗๗, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 224)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๘๕๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

52 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน บานมะคา
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบล
บานโพธิ์ เชื่อมตําบลตลาด
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 4,200 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        2,380,000 บานมะคาพัฒนา
 หมูที่ 10 
ตําบลบานโพธิ์ 
เชื่อมตําบลตลาด
 อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 265   
ขอ 52

(ผ.04/6.3.1/722)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๕๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 กอสรางถนนคันดิน บาน
หนองตาด หมูที่ 12 (จาก
สนามชนไก) ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย เชื่อม 
บานโนนสะแบง หมูที่ 8 
ตําบลหนองตะไก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
3,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
5,663 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ย
บดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,000,000 บานหนองตาด 
หมูที่ 12 ตําบล
ตะคุ อําเภอปก
ธงชัย เชื่อม บาน
โนนสะแบง หมูที่
 8 ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 266   
ขอ 56

(ผ.04/6.3.1/564)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 144 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หนา 134 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 81)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

LEMEL
Typewriter
๘๕๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 กอสรางถนนคันดิน บาน
หนองตาด หมูที่ 12 (จาก
สนามชนไก) ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย เชื่อม 
บานโนนสะแบง หมูที่ 8 
ตําบลหนองตะไก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
3,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
5,663 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ย
บดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,000,000 บานหนองตาด 
หมูที่ 12 ตําบล
ตะคุ อําเภอปก
ธงชัย เชื่อม บาน
โนนสะแบง หมูที่
 8 ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 266   
ขอ 56

(ผ.04/6.3.1/564)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุ

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

LEMEL
Typewriter
๘๖๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59 กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล บานขี้เหล็ก หมูที่ 8 
ตําบลสะแกราช เชื่อม 
บานปอนางเหริญ หมูที่ 6
 ตําบลเกษมทรัพย 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 1,980 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,900 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,150,000 บานขี้เหล็ก หมูที่
 8 ตําบลสะแก
ราช เชื่อม บาน
ปอนางเหริญ 
หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 267   
ขอ 59

(ผ.04/6.3.1/531)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 146, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 87, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๘๗, แผนการดําเนินงาน ป 2562
 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 226)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

LEMEL
Typewriter
๘๖๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59 กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล บานขี้เหล็ก หมูที่ 8 
ตําบลสะแกราช เชื่อม 
บานปอนางเหริญ หมูที่ 6
 ตําบลเกษมทรัพย 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 1,980 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,900 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        3,150,000 บานขี้เหล็ก หมูที่
 8 ตําบลสะแก
ราช เชื่อม บาน
ปอนางเหริญ 
หมูที่ 6 ตําบล
เกษมทรัพย 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 267   
ขอ 59

(ผ.04/6.3.1/531)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุ

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

LEMEL
Typewriter
๘๖๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

60 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง บานอุบลพัฒนา 
หมูที่ 14 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว - บาน
วังขอน หมูที่ 14 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานอุบลพัฒนา
 หมูที่ 14 ตําบล
วังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว - บาน
วังขอน หมูที่ 14
 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 267   
ขอ 60

(ผ.04/6.3.1/230)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 146, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๘๙, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 228)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๖๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง บานอุบลพัฒนา 
หมูที่ 14 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว - บาน
วังขอน หมูที่ 14 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        2,000,000 บานอุบลพัฒนา
 หมูที่ 14 ตําบล
วังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว - บาน
วังขอน หมูที่ 14
 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 267   
ขอ 60

(ผ.04/6.3.1/230)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุ

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

LEMEL
Typewriter
๘๖๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบบาน
คลองทราย หมูที่ 8 
ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม
บานคลองปลากั้ง หมูที่ 
16 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานคลองทราย
 หมูที่ 8 ตําบล
วังน้ําเขียว เชื่อม
บานคลองปลากั้ง
 หมูที่ 16 ตําบล
วังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 268   
ขอ 61

(ผ.04/6.3.1/227)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 147, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หนา 140, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 89, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 91)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

LEMEL
Typewriter
๘๖๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

61 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแบบผิวเรียบบาน
คลองทราย หมูที่ 8 
ตําบลวังน้ําเขียว เชื่อม
บานคลองปลากั้ง หมูที่ 
16 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        2,000,000 บานคลองทราย
 หมูที่ 8 ตําบล
วังน้ําเขียว เชื่อม
บานคลองปลากั้ง
 หมูที่ 16 ตําบล
วังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 268   
ขอ 61

(ผ.04/6.3.1/227)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๖๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

62 กอสรางถนนหินคลุก 
บานตาจั่นใน หมูที่ 11 
ตําบลตาจ่ัน อําเภอคง 
เชื่อม บานหัวทํานบ 
ตําบลธารปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
941 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          800,000 บานตาจั่นใน 
หมูที่ 11 ตําบล
ตาจ่ัน อําเภอคง 
เชื่อม บานหัว
ทํานบ ตําบล
ธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 268   
ขอ 62

(ผ.04/6.3.1/202)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 147, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 93)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๖๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

62 กอสรางถนนหินคลุก 
บานตาจั่นใน หมูที่ 11 
ตําบลตาจ่ัน อําเภอคง 
เชื่อม บานหัวทํานบ 
ตําบลธารปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
941 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบด
อัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          800,000 บานตาจั่นใน 
หมูที่ 11 ตําบล
ตาจ่ัน อําเภอคง 
เชื่อม บานหัว
ทํานบ ตําบล
ธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 268   
ขอ 62

(ผ.04/6.3.1/202)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุพ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๖๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

69 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานพล
สงคราม หมูที่ 2 -บาน
เสลา หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อม บานดอน
มวง ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,350 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานพลสงคราม
 หมูที่ 2 -บาน
เสลา หมูที่ 4 
ตําบลพลสงคราม
 เชื่อม บานดอน
มวง ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 270   
ขอ 69

(ผ.04/6.3.1/312)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 151, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 97, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑๐๑, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 232)

LEMEL
Typewriter
๘๖๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

69 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานพล
สงคราม หมูที่ 2 -บาน
เสลา หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อม บานดอน
มวง ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,350 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานพลสงคราม
 หมูที่ 2 -บาน
เสลา หมูที่ 4 
ตําบลพลสงคราม
 เชื่อม บานดอน
มวง ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 270   
ขอ 69

(ผ.04/6.3.1/312)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

72 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเพชร หมู
ที่ 1 ตําบลบิง - บานดอน
ตะแบง ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,350 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานเพชร หมูที่ 
1 ตําบลบิง - 
บานดอนตะแบง
 ตําบลดอนชมพู
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 270   
ขอ 72

(ผ.04/6.3.1/304)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 152, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 107)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

72 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเพชร หมู
ที่ 1 ตําบลบิง - บานดอน
ตะแบง ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
670 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,350 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานเพชร หมูที่ 
1 ตําบลบิง - 
บานดอนตะแบง
 ตําบลดอนชมพู
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 270   
ขอ 72

(ผ.04/6.3.1/304)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๗๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

81 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันติสุข หมูที่ 13 ตําบล
หวยแถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
 เชื่อมบานโคกตาเงิน หมู
ที่ 13 ตําบลผไทรินทร 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
655 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,275 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานสันติสุข หมู
ที่ 13 ตําบล
หวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง
 จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อมบานโคกตา
เงิน หมูที่ 13 
ตําบลผไทรินทร 
อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 273   
ขอ 81

(ผ.04/6.3.1/392)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 157, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 107, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑19, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 234)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๘๗๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

81 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันติสุข หมูที่ 13 ตําบล
หวยแถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
 เชื่อมบานโคกตาเงิน หมู
ที่ 13 ตําบลผไทรินทร 
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
655 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,275 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานสันติสุข หมู
ที่ 13 ตําบล
หวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง
 จังหวัด
นครราชสีมา 
เชื่อมบานโคกตา
เงิน หมูที่ 13 
ตําบลผไทรินทร 
อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย

สํานักการชาง หนา 273   
ขอ 81

(ผ.04/6.3.1/392)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

94 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โคกสะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บานไร 
หมูที่ 7 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 600 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          360,000  บานโคกสะอาด
 หมูที่ 12 ตําบล
สีคิ้ว เชื่อม บาน
ไร หมูที่ 7 
ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 277   
ขอ 94

(ผ.04/6.3.1/654)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 163, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 137)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๘๗๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

94 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โคกสะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีคิ้ว เชื่อม บานไร 
หมูที่ 7 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 600 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          360,000  บานโคกสะอาด
 หมูที่ 12 ตําบล
สีคิ้ว เชื่อม บาน
ไร หมูที่ 7 
ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 277   
ขอ 94

(ผ.04/6.3.1/654)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

106 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
อบจ.นม.(19305) บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพัน
ดุง - บานโนนตาล หมูที่ 2
 ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ความยาวรวม 
1,350 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,867,000 บานโตนด หมูที่
 3 ตําบลพันดุง -
 บานโนนตาล 
หมูที่ 2 ตําบล
บึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 280   
ขอ 106

(ผ.04/6.3.1/2)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 169, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 133, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑๕๙, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 236)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

106 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
อบจ.นม.(19305) บาน
โตนด หมูที่ 3 ตําบลพัน
ดุง - บานโนนตาล หมูที่ 2
 ตําบลบึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ความยาวรวม 
1,350 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        3,867,000 บานโตนด หมูที่
 3 ตําบลพันดุง -
 บานโนนตาล 
หมูที่ 2 ตําบล
บึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 280   
ขอ 106

(ผ.04/6.3.1/2)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

112 กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล บานจันทรดุม หมูที่ 
10 ตําบลมะคา เชื่อม 
บานใหม หมูที่ 12 ตําบล
โนนไทย อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,700 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานจันทรดุม 
หมูที่ 10 ตําบล
มะคา เชื่อม บาน
ใหม หมูที่ 12 
ตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 282  
ขอ 112

(ผ.04/6.3.1/219)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 172, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑๖๙, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 242)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๗๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

112 กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล บานจันทรดุม หมูที่ 
10 ตําบลมะคา เชื่อม 
บานใหม หมูที่ 12 ตําบล
โนนไทย อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,700 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        2,000,000 บานจันทรดุม 
หมูที่ 10 ตําบล
มะคา เชื่อม บาน
ใหม หมูที่ 12 
ตําบลโนนไทย 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 282  
ขอ 112

(ผ.04/6.3.1/219)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

114 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองสองหอง หมูที่ 4 
ตําบลหัวทะเล เชื่อม หมูที่
 4 ชุมชนที่ 13 ตําบล
หนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 760 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          429,000 บานหนองสอง
หอง หมูที่ 4 
ตําบลหัวทะเล 
เชื่อม หมูที่ 4 
ชุมชนที่ 13 
ตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 282   
ขอ 114

(ผ.04/6.3.1/663)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 173,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 182,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 141,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 173)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

114 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองสองหอง หมูที่ 4 
ตําบลหัวทะเล เชื่อม หมูที่
 4 ชุมชนที่ 13 ตําบล
หนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 760 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          429,000 บานหนองสอง
หอง หมูที่ 4 
ตําบลหัวทะเล 
เชื่อม หมูที่ 4 
ชุมชนที่ 13 
ตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 282   
ขอ 114

(ผ.04/6.3.1/663)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

117 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
มาบปาแดง หมูที่ 11 
ตําบลชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย เชื่อมบานใหม
พัฒนา หมูที่ 13 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,400 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานมาบปาแดง
 หมูที่ 11 ตําบล
ชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย 
เชื่อมบานใหม
พัฒนา หมูที่ 13
 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 283  
ขอ 117

(ผ.04/6.3.1/115)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 175, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 188, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 175)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

117 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
มาบปาแดง หมูที่ 11 
ตําบลชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย เชื่อมบานใหม
พัฒนา หมูที่ 13 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,400 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานมาบปาแดง
 หมูที่ 11 ตําบล
ชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย 
เชื่อมบานใหม
พัฒนา หมูที่ 13
 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 283  
ขอ 117

(ผ.04/6.3.1/115)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

118 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองจาน หมูที่ 9 ตําบล
ชองแมว เชื่อมบานหนอง
ไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,400 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานหนองจาน 
หมูที่ 9 ตําบล
ชองแมว เชื่อม
บานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย
 อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 284  
ขอ 118

(ผ.04/6.3.1/114)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 175, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 177)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

118 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองจาน หมูที่ 9 ตําบล
ชองแมว เชื่อมบานหนอง
ไผ หมูที่ 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,400 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานหนองจาน 
หมูที่ 9 ตําบล
ชองแมว เชื่อม
บานหนองไผ 
หมูที่ 7 ตําบลขุย
 อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 284  
ขอ 118

(ผ.04/6.3.1/114)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

120 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองมะเขือใหญ หมูที่ 5
 ตําบลชองแมว เชื่อม
บานหนองไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,400 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานหนองมะเขือ
ใหญ หมูที่ 5 
ตําบลชองแมว 
เชื่อมบานหนอง
ไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอ
ลําทะเมนชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 284  
ขอ 120

(ผ.04/6.3.1/118)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 176, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑๘๑, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 244)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

120 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองมะเขือใหญ หมูที่ 5
 ตําบลชองแมว เชื่อม
บานหนองไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,400 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานหนองมะเขือ
ใหญ หมูที่ 5 
ตําบลชองแมว 
เชื่อมบานหนอง
ไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอ
ลําทะเมนชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 284  
ขอ 120

(ผ.04/6.3.1/118)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

123 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01102) ทล.
หมายเลข 304 - บาน
โนนไมแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 3,140 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
25120 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        6,000,000 บานโนนไมแดง 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 285  
ขอ 123

(ผ.04/6.3.1/2)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 178, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หนา 192, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 185)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๘๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

123 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01102) ทล.
หมายเลข 304 - บาน
โนนไมแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 3,140 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
25120 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        6,000,000 บานโนนไมแดง 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 285  
ขอ 123

(ผ.04/6.3.1/2)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

133 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหาง หมูที่ 10 
ตําบลบัวลาย - บานศาลา
ดิน หมูที่ 7 ตําบลโนน
จาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
388 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,940 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,250,000 บานหนองหาง 
หมูที่ 10 ตําบล
บัวลาย - บาน
ศาลาดิน หมูที่ 7
 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 287  
ขอ 133

(ผ.04/6.3.1/80)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 183 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 208, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 197)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

133 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหาง หมูที่ 10 
ตําบลบัวลาย - บานศาลา
ดิน หมูที่ 7 ตําบลโนน
จาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
388 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,940 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,250,000 บานหนองหาง 
หมูที่ 10 ตําบล
บัวลาย - บาน
ศาลาดิน หมูที่ 7
 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 287  
ขอ 133

(ผ.04/6.3.1/ 80)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๙๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

134 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองแสง หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
325 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,950 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,250,000 บานหนองแสง 
หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอ
บัวลาย - บาน
ออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 288   
ขอ 134

(ผ.04/6.3.1/81)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 183, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 157, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๑๙๙, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 246)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๘๙๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

134 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองแสง หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
325 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,950 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,250,000 บานหนองแสง 
หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอ
บัวลาย - บาน
ออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 288   
ขอ 134

(ผ.04/6.3.1/81)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

135 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย - บาน
สามเมือง หมูที่ 1 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
252 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,260 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          812,500 บานดอนหัน หมู
ที่ 8 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัว
ลาย - บานสาม
เมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 288   
ขอ 135

(ผ.04/6.3.1/84)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 184, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 159, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๐๑, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 248)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

135 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนหัน หมูที่ 8 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย - บาน
สามเมือง หมูที่ 1 ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
252 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,260 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          812,500 บานดอนหัน หมู
ที่ 8 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัว
ลาย - บานสาม
เมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 288   
ขอ 135

(ผ.04/6.3.1/ 84)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

138 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ปาหวาย หมูที่ 4 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานคึมมวง หมูที่ 13 
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
465 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,500,000 บานปาหวาย 
หมูที่ 4 ตําบล
บัวลาย อําเภอ
บัวลาย - 
บานคึมมวง หมูที่
 13 ตําบลบัว
ใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 289
ขอ 138

(ผ.04/6.3.1/83)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 185, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๐๓, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 250)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

138 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ปาหวาย หมูที่ 4 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย - 
บานคึมมวง หมูที่ 13 
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
465 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,500,000 บานปาหวาย 
หมูที่ 4 ตําบล
บัวลาย อําเภอ
บัวลาย - 
บานคึมมวง หมูที่
 13 ตําบลบัว
ใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 289
ขอ 138

(ผ.04/6.3.1/83)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

141 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองจาน หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา - เขตบานฝา
ผนัง หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
423 เมตร หนา 0.12 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,115 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,360,000 บานหนองจาน 
หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา - เขต
บานฝาผนัง หมูที่
 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 289
ขอ 141

(ผ.04/6.3.1/79)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 187, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๐๗, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 252)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘๙๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

141 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองจาน หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา - เขตบานฝา
ผนัง หมูที่ 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
423 เมตร หนา 0.12 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,115 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,360,000 บานหนองจาน 
หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา - เขต
บานฝาผนัง หมูที่
 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 289
ขอ 141

(ผ.04/6.3.1/79)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๐๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

142 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายนานิคม - หนองยาว 
ตําบลดานชาง เชื่อมตอ 
ตําบลหวยยาง และตําบล
หนองบัวสะอาด อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
625 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,000 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 สายนานิคม - 
หนองยาว ตําบล
ดานชาง เชื่อมตอ
 ตําบลหวยยาง 
และตําบลหนอง
บัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 290   
ขอ 142

(ผ.04/6.3.1/494)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 187, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 161, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๐๙, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 254)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๐๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

142 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายนานิคม - หนองยาว 
ตําบลดานชาง เชื่อมตอ 
ตําบลหวยยาง และตําบล
หนองบัวสะอาด อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
625 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,000 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 สายนานิคม - 
หนองยาว ตําบล
ดานชาง เชื่อมตอ
 ตําบลหวยยาง 
และตําบลหนอง
บัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 290   
ขอ 142

(ผ.04/6.3.1/494)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

143 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายสระ
ครก - หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ อําเภอบัว
ใหญ เชื่อมตอ ตําบล
หนองบัวสะอาด อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 375 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 515 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 6,090 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.น
ม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 สายสระครก - 
หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบล
หนองบัวสะอาด
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 290   
ขอ 143

(ผ.04/6.3.1/495)

แกไขเปล่ียนแปลง 
ครั้งที่ 10 

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 188, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 163, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 211, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 256)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

143 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายสระ
ครก - หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ อําเภอบัว
ใหญ เชื่อมตอ ตําบล
หนองบัวสะอาด อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 375 เมตร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 515 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 6,090 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่อบจ.น
ม.กําหนด

        3,000,000 สายสระครก - 
หญาคา ตําบล
หนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบล
หนองบัวสะอาด
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 290   
ขอ 143

(ผ.04/6.3.1/495)

แกไขเปล่ียนแปลง 
ครั้งที่ 10 

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

146 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานสระ
ไผ หมูที่ 4 ตําบลดานชาง
 ถึง บานโคกสวาง หมูที่ 4
 ตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,305 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,525 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 บานสระไผ หมูที่
 4 ตําบลดาน
ชาง ถึง บานโคก
สวาง หมูที่ 4 
ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 291
ขอ 146

(ผ.04/6.3.1/508)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 189, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๑๓, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 258)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

146 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานสระ
ไผ หมูที่ 4 ตําบลดานชาง
 ถึง บานโคกสวาง หมูที่ 4
 ตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,305 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,525 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        3,000,000 บานสระไผ หมูที่
 4 ตําบลดาน
ชาง ถึง บานโคก
สวาง หมูที่ 4 
ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 291
ขอ 146

(ผ.04/6.3.1/508)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

148 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานน้ํา
ออม ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,240 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 74,40 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 บานน้ําออม 
ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 291
ขอ 148

(ผ.04/6.3.1/514)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 190, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 217)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

148 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานน้ํา
ออม ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,240 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 74,40 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        3,000,000 บานน้ําออม 
ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตอ 
เทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 291
ขอ 148

(ผ.04/6.3.1/514)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

150 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานเทพนิมิตร หมูที่
 3 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ เชื่อม
บานใหมชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 921 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,000,000 บานเทพนิมิตร 
หมูที่ 3 ตําบล
สํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานใหม
ชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 292   
ขอ 150

(ผ.04/6.3.1/58)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

      ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 191, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 222,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 167,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๒๑,
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 260)

พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๐๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

150 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานเทพนิมิตร หมูที่
 3 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ เชื่อม
บานใหมชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 921 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,000,000 บานเทพนิมิตร 
หมูที่ 3 ตําบล
สํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานใหม
ชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 292   
ขอ 150

(ผ.04/6.3.1/58)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๑๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

156 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหนองหวา หมูที่
 7 ตําบลครบุรีใต เชื่อม
บานโกรกสําโรง หมูที่ 4 
ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          500,000 บานหนองหวา 
หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานโกรก
สําโรง หมูที่ 4 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 293  
ขอ 156

(ผ.04/6.3.1/255)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 194 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หนา 226 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๓๑, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 266)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๑๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

156 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานหนองหวา หมูที่
 7 ตําบลครบุรีใต เชื่อม
บานโกรกสําโรง หมูที่ 4 
ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

          500,000 บานหนองหวา 
หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต 
เชื่อมบานโกรก
สําโรง หมูที่ 4 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 293  
ขอ 156

(ผ.04/6.3.1/255)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. ม.ีค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๑๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

170 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
มะคา หมูที่ 11 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อมบาน
สัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
675 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,375 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,950,000 บานมะคา หมูที่
 11 ตําบลธาร
ละหลอด เชื่อม
บานสัมฤทธิ์ หมู
ที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 297   
ขอ 170

(ผ.04/6.3.1/606)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

เม.ย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุพ.ค. ม.ิย. ก.ค.

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 201 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 189 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๔๕, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 270)

LEMEL
Typewriter
๙๑๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

170 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
มะคา หมูที่ 11 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อมบาน
สัมฤทธิ์ หมูที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
675 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,375 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,950,000 บานมะคา หมูที่
 11 ตําบลธาร
ละหลอด เชื่อม
บานสัมฤทธิ์ หมู
ที่ 1 ตําบล
สัมฤทธิ์ อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 297   
ขอ 170

(ผ.04/6.3.1/606)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๑๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

171 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โนนตูม ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมเขตบาน
หนองโสน หมูที่ 11 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
568 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,840 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,625,000 บานโนนตูม 
ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมเขต
บานหนองโสน 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 297   
ขอ 171

(ผ.04/6.3.1/605)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.ม.ีค. เม.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หมายเหตุต.ค. พ.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ก.ย.

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 202 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 191 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๔๗, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 272)

LEMEL
Typewriter
๙๑๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

171 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โนนตูม ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมเขตบาน
หนองโสน หมูที่ 11 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
568 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 2,840 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,625,000 บานโนนตูม 
ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมเขต
บานหนองโสน 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 297   
ขอ 171

(ผ.04/6.3.1/605)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

งบประมาณ หมายเหตุก.พ.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๑๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

174 ซอมสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (อบจ.นม.
15102) สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,030 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,180 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,700,000  (อบจ.นม.
15102) สาย
เมนที่ 4 อําเภอ
พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 298
ขอ 174

(ผ.04/6.3.1/107)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 203, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 253)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.ม.ีค. เม.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

หมายเหตุต.ค. พ.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๑๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

174 ซอมสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (อบจ.นม.
15102) สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,030 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,180 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,700,000  (อบจ.นม.
15102) สาย
เมนที่ 4 อําเภอ
พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 298
ขอ 174

(ผ.04/6.3.1/107)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

งบประมาณ หมายเหตุก.พ.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๑๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

176 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนองโสน 
หมูที่ 11 ตําบลหนองระ
เวียง เชื่อมเขตตําบลธาร
ละหลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,750 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,500 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        5,000,000 บานหนองโสน 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองระเวียง 
เชื่อมเขตตําบล
ธารละหลอด 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 298
ขอ 176

(ผ.04/6.3.1/599)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 204 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๕๕, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 234)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

หมายเหตุพ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๑๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

176 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนองโสน 
หมูที่ 11 ตําบลหนองระ
เวียง เชื่อมเขตตําบลธาร
ละหลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,750 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
10,500 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        5,000,000 บานหนองโสน 
หมูที่ 11 ตําบล
หนองระเวียง 
เชื่อมเขตตําบล
ธารละหลอด 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 298
ขอ 176

(ผ.04/6.3.1/599)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

หมายเหตุต.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ พ.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

177 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15103) สาย
เมนที่ 1 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 
เมตร ยาว 1,650 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,200 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        5,000,000 (อบจ.นม. 
15103) 
สายเมนที่ 1 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง       หนา 298
ขอ 177

(ผ.04/6.3.1/108)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 205 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๕๗, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 236)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

177 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15103) สาย
เมนที่ 1 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 
เมตร ยาว 1,650 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
13,200 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        5,000,000 (อบจ.นม. 
15103) 
สายเมนที่ 1 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 298
ขอ 177

(ผ.04/6.3.1/108)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๒๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

178 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
งิ้วพัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลทาหลวง เชื่อมบาน
พุทรา ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,740 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 13,700 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        7,900,000 บานงิ้วพัฒนา 
หมูที่ 10 ตําบล
ทาหลวง เชื่อม
บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 299   
ขอ 178

(ผ.04/6.3.1/612)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 205 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 195 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๕๙, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 278)

LEMEL
Typewriter
๙๒๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

178 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
งิ้วพัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลทาหลวง เชื่อมบาน
พุทรา ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,740 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 13,700 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        7,900,000 บานงิ้วพัฒนา 
หมูที่ 10 ตําบล
ทาหลวง เชื่อม
บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 299   
ขอ 178

(ผ.04/6.3.1/612)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ม.ีค. เม.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.พ.ค. ม.ิย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

183 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21301) บาน
คลองยาง - บานคลองมวง
 อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,049 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,294 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,020,000 (อบจ.นม.
21301) บาน
คลองยาง - บาน
คลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 300
ขอ 183

(ผ.01/6.3.1/155)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 208 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๖๗, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 280)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

183 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21301) บาน
คลองยาง - บานคลองมวง
 อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,049 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,294 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        2,020,000 (อบจ.นม.
21301) บาน
คลองยาง - บาน
คลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 300
ขอ 183

(ผ.01/6.3.1/155)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

185 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21103) เขา
จันทรหอม - บุงเตย 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,361 เมตร หรือ
พื้นที่ ลาดยางไมนอยกวา 
8,166 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 (อบจ.นม.
21103) เขา
จันทรหอม - บุง
เตย อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 300
ขอ 185

(ผ.01/6.3.1/157)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 209 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๗๑, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 282)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๒๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

185 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21103) เขา
จันทรหอม - บุงเตย 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,361 เมตร หรือ
พื้นที่ ลาดยางไมนอยกวา 
8,166 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 (อบจ.นม.
21103) เขา
จันทรหอม - บุง
เตย อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 300
ขอ 185

(ผ.01/6.3.1/157)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

188 กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล บานปากลวย หมูที่ 
15 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง เชื่อม 
บานหนองน้ําแดง ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,645 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,870 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 บานปากลวย 
หมูที่ 15 ตําบล
วังกะทะ อําเภอ
ปากชอง เชื่อม 
บานหนองน้ํา
แดง ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 301   
ขอ 188

(ผ.04/6.3.1/588)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 210 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 201 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๗๕, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๒๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

188 กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล บานปากลวย หมูที่ 
15 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง เชื่อม 
บานหนองน้ําแดง ตําบล
วังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,645 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,870 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,000,000 บานปากลวย 
หมูที่ 15 ตําบล
วังกะทะ อําเภอ
ปากชอง เชื่อม 
บานหนองน้ํา
แดง ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 301   
ขอ 188

(ผ.04/6.3.1/588)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

192 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบานสระ
จันทร ตําบลกระทุมราย 
เชื่อมบานหนองหาง 
ตําบลโนนเพ็ด อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
885 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 5,310 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        3,450,000 บานสระจันทร 
ตําบลกระทุมราย
 เชื่อมบาน
หนองหาง ตําบล
โนนเพ็ด อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 302
ขอ 192

(ผ.04/6.3.1/330)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 212, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 281)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

192 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบานสระ
จันทร ตําบลกระทุมราย 
เชื่อมบานหนองหาง 
ตําบลโนนเพ็ด อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
885 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 5,310 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        3,450,000 บานสระจันทร 
ตําบลกระทุมราย
 เชื่อมบาน
หนองหาง ตําบล
โนนเพ็ด อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 302
ขอ 192

(ผ.04/6.3.1/330)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

194 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โคกใหญพัฒนา หมูที่ 11
 ตําบลโนนตาเถร อําเภอ
โนนแดง เชื่อม บานโนน
ทัน หมูที่ 19 ตําบลคูขาด
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
845 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,380 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานโคกใหญ
พัฒนา หมูที่ 11
 ตําบลโนนตาเถร
 อําเภอโนนแดง 
เชื่อม บานโนน
ทัน หมูที่ 19 
ตําบลคูขาด 
อําเภอคง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 303   
ขอ 194

(ผ.04/6.3.1/76)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 213, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 256, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 205, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๘๕, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 290)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

194 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โคกใหญพัฒนา หมูที่ 11
 ตําบลโนนตาเถร อําเภอ
โนนแดง เชื่อม บานโนน
ทัน หมูที่ 19 ตําบลคูขาด
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
845 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,380 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานโคกใหญ
พัฒนา หมูที่ 11
 ตําบลโนนตาเถร
 อําเภอโนนแดง 
เชื่อม บานโนน
ทัน หมูที่ 19 
ตําบลคูขาด 
อําเภอคง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 303   
ขอ 194

(ผ.04/6.3.1/76)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

202 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเทศบาล 12 
(จากถนนมิตรภาพ) - ถนน
เทศบาล 11 หมูที่ 1 
ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม ตําบลนากลาง
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
325 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,950 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,137,000 ถนนเทศบาล 12
 - ถนนเทศบาล 
11 หมูที่ 1 
ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง 
เชื่อม ตําบลนา
กลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 305
ขอ 202

(ผ.04/6.3.1/657)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 217, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 293)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

202 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเทศบาล 12 
(จากถนนมิตรภาพ) - ถนน
เทศบาล 11 หมูที่ 1 
ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม ตําบลนากลาง
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
325 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,950 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,137,000 ถนนเทศบาล 12
 - ถนนเทศบาล 
11 หมูที่ 1 
ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง 
เชื่อม ตําบลนา
กลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 305
ขอ 202

(ผ.04/6.3.1/657)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

203 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก จากสะพานปูมวง 
บานสนวน หมูที่ 4 ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอเมือง 
เชื่อม ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,100,000 บานสนวน หมูที่
 4 ตําบลหนอง
ไขน้ํา อําเภอ
เมือง เชื่อม 
ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 305
ขอ 203

(ผ.04/6.3.1/660)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 218 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๒๙๕, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 294)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

203 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก จากสะพานปูมวง 
บานสนวน หมูที่ 4 ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอเมือง 
เชื่อม ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

        1,100,000 บานสนวน หมูที่
 4 ตําบลหนอง
ไขน้ํา อําเภอ
เมือง เชื่อม 
ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 305
ขอ 203

(ผ.04/6.3.1/660)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

208 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สีมุม หมูที่ 7 ตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง เชื่อม สาม
แยกบานโนนตาล - บาน
บึงสมบูรณ ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
สีมุม-โนนตาล)

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
677 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,385 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,999,000 บานสีมุม หมูที่ 7
 ตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง 
เชื่อม สามแยก
บานโนนตาล - 
บานบึงสมบูรณ 
ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 306   
ขอ 208

(ผ.04/6.3.1/690)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 220,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 274,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 221,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๓๐๓, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไขครั้งที่ 3 หนา 296)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๓๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

208 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สีมุม หมูที่ 7 ตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง เชื่อม สาม
แยกบานโนนตาล - บาน
บึงสมบูรณ ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
สีมุม-โนนตาล)

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
677 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,385 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,999,000 บานสีมุม หมูที่ 7
 ตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง 
เชื่อม สามแยก
บานโนนตาล - 
บานบึงสมบูรณ 
ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเล
สอ จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 306   
ขอ 208

(ผ.04/6.3.1/690)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

211 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบานโปงดินสอ 
หมูที่ 15 ตําบลโคกกรวด
 อําเภอเมือง เชื่อม บาน
หนองนมนาง ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          676,000 บานโปงดินสอ 
หมูที่ 15 ตําบล
โคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม บาน
หนองนมนาง 
ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 307   
ขอ 211

(ผ.04/6.3.1/714)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 222,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 280,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 227,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๓๐๗, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 298)

พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

211 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก สายบานโปงดินสอ 
หมูที่ 15 ตําบลโคกกรวด
 อําเภอเมือง เชื่อม บาน
หนองนมนาง ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ตาม
แบบและรายละเอียดที ่
อบจ.นม.กําหนด

          676,000 บานโปงดินสอ 
หมูที่ 15 ตําบล
โคกกรวด อําเภอ
เมือง เชื่อม บาน
หนองนมนาง 
ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 307   
ขอ 211

(ผ.04/6.3.1/714)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

212 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานโปงแมลงวัน หมู
ที่ 5 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง - บานหนอง
กุง เชื่อม บานนากลาง 
ตําบลนากลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 440 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,520 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่  อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,200,000 บานโปงแมลงวัน
 หมูที่ 5 ตําบล
โคกกรวด อําเภอ
เมือง - บาน
หนองกุง เชื่อม 
บานนากลาง 
ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 307   
ขอ 212

(ผ.04/6.3.1/717)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

        ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 222,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 282,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 229,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๓๐๙, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 300)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๔๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

212 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานโปงแมลงวัน หมู
ที่ 5 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง - บานหนอง
กุง เชื่อม บานนากลาง 
ตําบลนากลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 440 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,520 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่  อบจ.นม.กําหนด

        1,200,000 บานโปงแมลงวัน
 หมูที่ 5 ตําบล
โคกกรวด อําเภอ
เมือง - บาน
หนองกุง เชื่อม 
บานนากลาง 
ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 307   
ขอ 212

(ผ.04/6.3.1/717)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

213 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทศบาล 23 หมูที่ 6
 ตําบลโคกกรวด เชื่อม 
ตําบลบานใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 925 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,550 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,344,000 ถนนเทศบาล 23
 หมูที่ 6 ตําบล
โคกกรวด เชื่อม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 307   
ขอ 213

(ผ.04/6.3.1/656)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 223 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 231, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 311)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๔๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

213 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทศบาล 23 หมูที่ 6
 ตําบลโคกกรวด เชื่อม 
ตําบลบานใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 925 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,550 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        1,344,000 ถนนเทศบาล 23
 หมูที่ 6 ตําบล
โคกกรวด เชื่อม 
ตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 307   
ขอ 213

(ผ.04/6.3.1/656)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

214 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
บุขี้ตุน หมูที่ 5 ตําบลพล
กรัง เชื่อม บานสีมุม หมูที่
 3 ตําบลสีมุม อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 4000 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,407,000 บานบุขี้ตุน หมูที่
 5 ตําบลพลกรัง 
เชื่อม บานสีมุม 
หมูที่ 3 ตําบลสี
มุม อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 214

(ผ.04/6.3.1/682)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 223 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 233, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 313)

พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

214 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
บุขี้ตุน หมูที่ 5 ตําบลพล
กรัง เชื่อม บานสีมุม หมูที่
 3 ตําบลสีมุม อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 4000 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        2,407,000 บานบุขี้ตุน หมูที่
 5 ตําบลพลกรัง 
เชื่อม บานสีมุม 
หมูที่ 3 ตําบลสี
มุม อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 214

(ผ.04/6.3.1/682)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๔๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

215 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท    
 ติกคอนกรีต คลองสงน้ํา 
บานมะกอก หมูที่ 10 
ตําบลสีมุม เชื่อม ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
คลองสงน้ํา - ตําบลพลกรัง)

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
940 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,640 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,953,000 บานมะกอก หมู
ที่ 10 ตําบลสีมุม
 เชื่อม ตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 215

(ผ.04/6.3.1/691)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 224,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 284,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 235,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๓๑๕, 
แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 302)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๔๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

215 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท    
 ติกคอนกรีต คลองสงน้ํา 
บานมะกอก หมูที่ 10 
ตําบลสีมุม เชื่อม ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (สาย
คลองสงน้ํา - ตําบลพลกรัง)

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
940 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,640 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,953,000 บานมะกอก หมู
ที่ 10 ตําบลสีมุม
 เชื่อม ตําบลพล
กรัง อําเภอเมือง
 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 215

(ผ.04/6.3.1/691)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๕๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

216 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง บานแปะ 
หมูที่ 8 ตําบลสีมุม เชื่อม 
บานคนชุม หมูที่ 1 ตําบล
ปรุใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานแปะ หมูที่ 8
 ตําบลสีมุม เชื่อม
 บานคนชุม หมูที่
 1 ตําบลปรุใหญ
 อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 216

(ผ.04/6.3.1/693)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
 ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 224 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 237, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 317)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๕๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

216 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง บานแปะ 
หมูที่ 8 ตําบลสีมุม เชื่อม 
บานคนชุม หมูที่ 1 ตําบล
ปรุใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 965 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 5,790 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที ่อบจ.นม.
กําหนด

        2,000,000 บานแปะ หมูที่ 8
 ตําบลสีมุม เชื่อม
 บานคนชุม หมูที่
 1 ตําบลปรุใหญ
 อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 216

(ผ.04/6.3.1/693)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.ค. ส.ค.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ม.ิย.ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๕๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

217 ซอมแซมถนนลาดยาง
เสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปลิง
 หมูที่ 4 ตําบลไชยมงคล 
เชื่อม บานถนนหัก ตําบล
หนองจะบก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (ถนน
ในความรับผิดชอบของ 
อบจ.นครราชสีมา)

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
467 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,868 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,296,000 บานหนองปลิง 
หมูที่ 4 ตําบล
ไชยมงคล เชื่อม 
บานถนนหัก 
ตําบลหนองจะ
บก อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 217

(ผ.04/6.3.1/700)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 225 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 239, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 319)

พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๕๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

217 ซอมแซมถนนลาดยาง
เสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปลิง
 หมูที่ 4 ตําบลไชยมงคล 
เชื่อม บานถนนหัก ตําบล
หนองจะบก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (ถนน
ในความรับผิดชอบของ 
อบจ.นครราชสีมา)

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
467 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,868 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,296,000 บานหนองปลิง 
หมูที่ 4 ตําบล
ไชยมงคล เชื่อม 
บานถนนหัก 
ตําบลหนองจะ
บก อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 308   
ขอ 217

(ผ.04/6.3.1/700)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๕๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

218 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ตลาด หมูที่ 3 หนายาโม
จากคลองชลประทานไป
สะพานบานโพธิ์ ตําบล
ตลาด เชื่อม บานยุง หมูที่
 1 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
374 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,870 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,123,000 บานตลาด หมูที่
 3 - บานโพธิ์ 
ตําบลตลาด 
เชื่อม บานยุง 
หมูที่ 1 ตําบล
บานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง  หนา 309   
ขอ 218

(ผ.04/6.3.1/676)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 225, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 241, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๓21, แผนการดําเนินงาน ป 2562 
แกไข ครั้งที่ 3 หนา 304)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๕๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

218 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ตลาด หมูที่ 3 หนายาโม
จากคลองชลประทานไป
สะพานบานโพธิ์ ตําบล
ตลาด เชื่อม บานยุง หมูที่
 1 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
374 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,870 ตร.ม.ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,123,000 บานตลาด หมูที่
 3 - บานโพธิ์ 
ตําบลตลาด 
เชื่อม บานยุง 
หมูที่ 1 ตําบล
บานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 309   
ขอ 218

(ผ.04/6.3.1/676)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๕๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

221 กอสรางลาดยางทับหนา
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ถนนบานบุ - 
บานลองตอง จากถนน
มิตรภาพ - ทางรถไฟ 
เชื่อม อบต.ตลาด และ 
อบต.จอหอ (ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 915 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
7,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,749,000 บานบุ - บาน
ลองตอง จาก
ถนนมิตรภาพ - 
ทางรถไฟ เชื่อม 
อบต.ตลาด และ
 อบต.จอหอ

สํานักการชาง หนา 309   
ขอ 221

(ผ.04/6.3.1/713)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 227 , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 หนา 247, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 325)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๕๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

221 กอสรางลาดยางทับหนา
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ถนนบานบุ - 
บานลองตอง จากถนน
มิตรภาพ - ทางรถไฟ 
เชื่อม อบต.ตลาด และ 
อบต.จอหอ (ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 915 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
7,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,749,000 บานบุ - บาน
ลองตอง จาก
ถนนมิตรภาพ - 
ทางรถไฟ เชื่อม 
อบต.ตลาด และ
 อบต.จอหอ

สํานักการชาง หนา 309   
ขอ 221

(ผ.04/6.3.1/713)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๕๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบานหนองใหญ ม.4 
ตําบลบานเหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,095 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,564 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        4,329,000 บานหนองใหญ 
ม.4 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย 
ตําบลโคก
กระเบื้อง 
อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/89)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 482)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๕๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบานหนองใหญ ม.4 
ตําบลบานเหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,095 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,564 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

        4,329,000 บานหนองใหญ 
ม.4 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึงบาน
หนองกุงนอย 
ตําบลโคก
กระเบื้อง 
อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/89)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๖๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

35 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบานหนองนาลุม 
ตําบลหมื่นไวย เชื่อม 
บานฝาย ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
803 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,212 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        1,763,000 บานหนองนาลุม
 ตําบลหมื่นไวย 
เชื่อม บานฝาย 
ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/696)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  หนา 486)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๖๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

35 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบานหนองนาลุม 
ตําบลหมื่นไวย เชื่อม 
บานฝาย ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
803 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 3,212 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        1,763,000 บานหนองนาลุม
 ตําบลหมื่นไวย 
เชื่อม บานฝาย 
ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/696)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๖๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

36 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18009) สาย
ยุทธศาสตร บานกุดจิก - 
บานนากลาง  อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 1,875 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
15,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

4,000,000 สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก - 
บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2 

6.3.1/140)
แกไขเปล่ียนแปลง 

ครั้งที่ 10
(กันเงิน ป 61

ดําเนินการ ป 62)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  หนา 486, แผนการดําเนินงาน ป 2562 แกไข ครั้งที่ 3 หนา 306)

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย.สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๙๖๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

36 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18009) สาย
ยุทธศาสตร บานกุดจิก - 
บานนากลาง  อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 1,875 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
15,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก - 
บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2 

6.3.1/140)
แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 10
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๖๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

38 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบานสายทอง หมู 
12 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง เชื่อม 
สามแยกหลุงตะเคียน 
บานหนองไมแดง ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
317 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,585 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

          968,000 บานสายทอง หมู
 12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง เชื่อม
 สามแยกหลุง
ตะเคียน บาน
หนองไมแดง 
ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/393)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561  เพิ่มเติม ครั้งที่ 7  หนา 487)

ม.ีค. เม.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส.ค. ก.ย. หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๙๖๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

38 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบานสายทอง หมู 
12 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง เชื่อม 
สามแยกหลุงตะเคียน 
บานหนองไมแดง ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
317 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 1,585 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

          968,000 บานสายทอง หมู
 12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง เชื่อม
 สามแยกหลุง
ตะเคียน บาน
หนองไมแดง 
ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/393)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

หมายเหตุต.ค. เม.ย. พ.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ม.ิย. ก.ค.พ.ย. ธ.ค.โครงการ

LEMEL
Typewriter
๙๖๖



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

39 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง บานหนอง
หมาก หมูที่ 2 ตําบล
คลองมวง เชื่อม บาน
โปรงกระทิง หมูที่ 12 
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,300 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
 ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด
1.ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
2.ดําเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพยสิน

        2,000,000 บานหนองหมาก
 หมูที่ 2 ตําบล
คลองมวง เชื่อม
 บานโปรงกระทิง
 หมูที่ 12 ตําบล
วังกะทะ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/572)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 62)

ม.ีค. เม.ย.สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561  เพิ่มเติม ครั้งที่ 7  หนา 488)

ก.ย.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุต.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๙๖๗



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

39 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง บานหนอง
หมาก หมูที่ 2 ตําบล
คลองมวง เชื่อม บานโปง
กระทิง หมูที่ 12 ตําบล
วังกะทะ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
6,300 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
 ตามแบบและรายละเอียดที ่อบ
จ.นม.กําหนด

        2,000,000 บานหนองหมาก
 หมูที่ 2 ตําบล
คลองมวง เชื่อม
 บานโปงกระทิง
 หมูที่ 12 ตําบล
วังกะทะ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16) 
(6.3.1/572)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ย. ธ.ค.
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ค. ม.ิย. ก.ย.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๙๖๘



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 โครงการติดตั้ง  โคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 23 ตน 
สาย อบจ.นม.01203  
บ.หนองตะคอง – 
บ.หนองมวง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา     

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 23 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 23 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,425,000 บ.หนองตะคอง –
บ.หนองมวง 
อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/19)
(กันเงิน ป 61
ดําเนินการ ป 

62)

หมายเหตุม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 458)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ ธ.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๖๙



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 โครงการติดตั้ง  โคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 23 ตน 
สาย อบจ.นม.01203  
บ.หนองตะคอง – 
บ.หนองมวง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา     

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 23 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 23 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,425,000 บ.หนองตะคอง –
บ.หนองมวง 
อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

ม.ิย. ก.ค.เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุ

LEMEL
Typewriter
๙๗๐



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10 โครงการติดตั้ง  โคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 20 ตน 
สาย อบจ.นม.01316  
บ.ยองแยง-วัดพนมวัน 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา     

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 20 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 20 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,239,000 บ.ยองแยง-วัด
พนมวัน อ.เมือง 
 จ.นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/32)
(กันเงิน ป 61
ดําเนินการ ป 

62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา 465)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๗๑



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10 โครงการติดตั้ง  โคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 20 ตน 
สาย อบจ.นม.01316  
บ.ยองแยง-วัดพนมวัน 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา     

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 20 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 20 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,239,000 บ.ยองแยง-วัด
พนมวัน อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/32)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๗๒



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการติดตั้ง  โคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน 
สาย อบจ.นม.01312  
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา    

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000  บ.วัดเลียบ -
บ.พุดซา อ.เมือง 
 จ.นครราชสีมา  
  

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/28)
(กันเงิน ป 61 
ดําเนินการ ป 

62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๔๗๑)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๗๓



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการติดตั้ง  โคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 18 ตน 
สาย อบจ.นม.01312  
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา    

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 18 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 18 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,115,000  บ.วัดเลียบ -
บ.พุดซา อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา    

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/28)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๗๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22 โครงการติดตั้งโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar
 Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 32 ตน 
สาย อบจ.นม.12205 
บานหนองบัวลาย-บาน
หนองแดงนอย อําเภอบัว
ลาย จ.นครราชสีมา     

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 32 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 32 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,983,000 บานหนองบัว
ลาย-บานหนอง
แดงนอย อําเภอ
บัวลาย 
จ.นครราชสีมา   
  

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/46)
(กันเงิน ป 61
ดําเนินการ ป 

62)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หนา ๔๗7)

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๗๕



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22 โครงการติดตั้งโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar
 Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 32 ตน 
สาย อบจ.นม.12205 
บานหนองบัวลาย-บาน
หนองแดงนอย อําเภอบัว
ลาย จ.นครราชสีมา     

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 32 ชุด 
ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60 W. พรอม
อุปกรณครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไมนอยกวา
 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย
 ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มี
สวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลด
ความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอย
กวา 6 เมตร พรอมตอมอ  จํานวน 32 ตน
3.คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,983,000 บานหนองบัว
ลาย-บานหนอง
แดงนอย อําเภอ
บัวลาย 
จ.นครราชสีมา   
  

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 2

6.3.1/46)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

164,208,500

77
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หมายเหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙๗๖



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๙๗๗






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ส านกั
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม
จัดหา จัดท าและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 อย่างนอ้ย 4
ระบบ ประกอบด้วย
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการศึกษา

450,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

(โอน 12)
(คร้ังที่ 1
2.2.1/5)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 6 หน้ำ 750)

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ พ.ศ. 2561
แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวัดนครรำชสมีำ
1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

LEMEL
Typewriter
๙๗๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ส านกั
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม
จัดหา จัดท าและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนกิส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 อย่างนอ้ย 4
ระบบ ประกอบด้วย
1.ระบบบริหารงานวิชาการ
2.ระบบบริหารงานทั่วไป
3.ระบบบริหารงานบคุคล
4.ระบบบริหารงานงบประมาณ
5.ระบบอืน่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการศึกษา

450,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

(โอน 12)
(คร้ังที่ 1
2.2.1/5)

(กนัเงินป ี61 
ด าเนนิการป ี63)

         450,000

1
รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๙๗๙






ผด.02

 
 

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนนิ รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 กอ่สร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน

กลางดงปณุณวิทยา ต าบล
กลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตบอล จ านวน 1 แหง่ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

1,000,000 ร.ร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/11)
 (กนัเงิน

ป ี61 ด าเนนิการ
ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
3 กอ่สร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน

กลางดงปณุณวิทยา ต าบล
กลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างสนามฟุตบอล จ านวน 1 แหง่ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

1,000,000 ร.ร.กลางดง
ปณุณวิทยา
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/11)
(กนัเงิน
ป ี61

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 418)

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

LEMEL
Typewriter
๙๘๐






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5 ปรับปรุงหอ้งประชุม โรงเรียนเขา

ใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่ใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงหอ้งประชุม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

 ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/18)
(กนัเงิน ป ี61 

ด าเนนิการ
ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
5 ปรับปรุงหอ้งประชุม โรงเรียนเขา

ใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่ใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงหอ้งประชุม 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

 ส านกั
การศึกษาฯ

 (โอน 16)
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/18)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิงานป ี63)

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 418)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๘๑






ผด.02

 
 

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนเขา

ใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบ
ไฟฟ้าส ารอง (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

998,000 ร.ร.เขา
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/17)
(กนัเงิน ป ี61

ด าเนนิการ ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนเขา

ใหญ่พิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบ
ไฟฟ้าส ารอง (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

998,000 ร.ร.เขา
ใหญ่พิทยา

คม
อ.ปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/17)
(กนัเงิน
ป ี61

ด าเนนิการ ป ี63)

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 419)

LEMEL
Typewriter
๙๘๒






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่ใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/21)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการ
ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียนครบรีุ
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่ใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนครบรีุ
อ าเภอครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/21)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิงานป ี63)

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 7 หน้า 419)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๘๓






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตโรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ร.ร.คลอง
เมืองพิทยา

คม
อ.จกัราช

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/27) 
(กนัเงิน
ปี 61 

ด าเนินการ
ปี 62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตโรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

500,000 ร.ร.คลอง
เมืองพิทยา

คม
อ.จกัราช

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที ่1

2.2.1/27) 
(กันเงินปี 61 

ด าเนินการปี 63)

ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้า 420)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๘๔






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/31)
(กนัเงิน
ป ี61 

ด าเนนิการ
ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/31)
(กนัเงินป ี61 
ด าเนนิการป ี

63)

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 420)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๘๕






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (กั้นห้องส านักงานและ
ห้องสมุดอาคารเรียน 1) 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
(กั้นห้องส านักงานและห้องสมุดอาคาร
เรียน 1) (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/37)
(กนัเงินปี 61 

ด าเนินการ
ปี 62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (กั้นห้องส านักงานและ
ห้องสมุดอาคารเรียน 1) 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
(กั้นห้องส านักงานและห้องสมุดอาคาร
เรียน 1) (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

อ าเภอโชคชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/37)
(กนัเงินปี 61 
ด าเนินการปี 

63)

ม.ิย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ข้อความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้า 421)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๘๖






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
17 กอ่สร้างอาคารหอ้งน ้านกัเรียน

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ้าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารหอ้งน ้านกัเรียน จ้านวน
 1 หลัง ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก้าหนด

490,000 ร.ร.ด่าน
เกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/85)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการ
ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
17 กอ่สร้างอาคารหอ้งน ้านกัเรียน

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ้าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารหอ้งน ้านกัเรียน จ้านวน
 1 หลัง ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก้าหนด

490,000 ร.ร.ด่าน
เกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/85)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการป ี63)

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 423)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๘๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
18 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ้าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียน
ด่านเกวียนวิทยา  ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด

400,000 ร.ร.ด่าน
เกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/86)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการ
ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
18 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ้าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียน
ด่านเกวียนวิทยา  ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด

400,000 ร.ร.ด่าน
เกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/86)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 423)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๘๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
19 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ้าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถโรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา  ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด

428,000 ร.ร.ด่าน
เกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/87)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการ
ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
19 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ้าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถโรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา  ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด

428,000 ร.ร.ด่าน
เกวียนวิทยา
 อ.โชคชัย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/87)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 423)

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๘๙






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
22 ติดต้ังแผงตาข่ายเหล็กกนันก 

อาคารเรียน 4 ชัน้ ใต้ถุนโล่ง 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบโดยการติดต้ังแผงตา
ข่ายเหล็กกนันก อาคารเรียน 4 ชัน้ 
ใต้ถุนโล่ง (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด)

       150,000 ร.ร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่
 1 2.2.1/49)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
22 ติดต้ังแผงตาข่ายเหล็กกนันก 

อาคารเรียน 4 ชัน้ ใต้ถุนโล่ง 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบโดยการติดต้ังแผงตา
ข่ายเหล็กกนันก อาคารเรียน 4 ชัน้ 
ใต้ถุนโล่ง (ตามแบบและรายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด)

       150,000 ร.ร.โตนด
พิทยาคม
อ.โนนสูง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่
 1 2.2.1/49)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 424)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๐






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
24 กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาดยาง

แบบผิวเรียบ (Cape Seal) 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิว
เรียบ (Cape Seal)  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,416 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

520,000 ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยาคม 

อ.พระ
ทองค า

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/52)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
24 กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาดยาง

แบบผิวเรียบ (Cape Seal) 
โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม

กจิกรรม
กอ่สร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิว
เรียบ (Cape Seal)  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 236 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 1,416 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

520,000 ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยาคม 

อ.พระ
ทองค า

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/52)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 425)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.

เม.ย. พ.ค.

ธ.ค. ม.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
27 งานกอ่ประปาหอถังสูง โครง

เหล็กขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร 
(ถังเกบ็น ้าขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จ้านวน 4 ลูก พร้อมระบบกรอง
น ้า)

กิจกรรม
กอ่ประปาหอถังสูง โครงเหล็กขนาด 
10 ลูกบาศกเ์มตร (ถังเกบ็น ้าขนาด 
2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก พร้อม
ระบบกรองน ้า) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อปุถัมภ ์(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก้าหนด)

500,000 ร.ร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/61)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
27 งานกอ่ประปาหอถังสูง โครง

เหล็กขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร 
(ถังเกบ็น ้าขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จ้านวน 4 ลูก พร้อมระบบกรอง
น ้า)

กิจกรรม
กอ่ประปาหอถังสูง โครงเหล็กขนาด 
10 ลูกบาศกเ์มตร (ถังเกบ็น ้าขนาด 
2.5 ลบ.ม. จ้านวน 4 ลูก พร้อม
ระบบกรองน ้า) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อปุถัมภ ์(ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม.ก้าหนด)

500,000 ร.ร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ส้านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/61)
(กนัเงินป ี61 

ด้าเนนิการป ี63)

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 426)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๒






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
30 ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน

บวัลาย
กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบโดยการปรับปรุง
อาคารเรียน (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร.ร.บวัลาย 
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่
 1 2.2.1/68)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
30 ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน

บวัลาย
กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบโดยการปรับปรุง
อาคารเรียน (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร.ร.บวัลาย 
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่
 1 2.2.1/68)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี63)

เม.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 427)

ส.ค. ก.ย.พ.ค.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
33 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียนบา้น
ใหญ่พิทยาคม

กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 ร.ร.บา้น
ใหญ่พิทยา
คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่
 1 2.2.1/75)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
33 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียนบา้น
ใหญ่พิทยาคม

กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 ร.ร.บา้น
ใหญ่พิทยา
คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16) (คร้ังที่
 1 2.2.1/75)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการป ี63)

เม.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 428)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๙๙๔



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
40 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล 

(โรงเรียนปราสาทวิทยาคม)
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 216 ล โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร.ร.ปราสาท
วิทยา

อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 1

2.2.1/89)
(กันเงิน ปี 61

ด าเนินการ ปี 62)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
40 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล 

(โรงเรียนปราสาทวิทยาคม)
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ิน
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 216 ล โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยา

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 1

2.2.1/89)
(กันเงิน
ปี 61

ด าเนินการ ปี 63)

มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 หน้า 431)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๕



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
41 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ค 

(โรงเรียนปากช่อง 2)
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ินใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ค โรงเรียนปากช่อง 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร.ร.ปากช่อง
2

อ.ปากช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 1

2.2.1/92)
(กันเงิน ปี 61

ด าเนินการ ปี 62)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
41 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ค 

(โรงเรียนปากช่อง 2)
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ินใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ค โรงเรียนปากช่อง 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
ปากช่อง

2
อ าเภอปาก

ช่อง

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 1

2.2.1/92)
(กันเงิน
ปี 61

ด าเนินการ ปี 63)

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดิม ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7 หน้ำ 431)

พ.ค.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ค. ก.พ.

ธ.ค. ก.ค.ต.ค. พ.ย.

ก.ย.ธ.ค.

ส.ค. ก.ย.

มี.ค. เม.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

LEMEL
Typewriter
๙๙๖



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
46 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
กิจกรรม
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว170เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 850ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม.ก าหนด)

500,000 ร.ร.มัธยม
บึงปรือ

อ.เทพารักษ์

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(ครืงท่ี 1

2.2.1/105)
(กันเงิน ปี 61

ด าเนินการ ปี 62)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
46 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
กิจกรรม
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 850ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม.ก าหนด)

500,000 โรงเรียน
มัธยม
บึงปรือ
อ าเภอ

เทพารักษ์

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(ครืงท่ี 1

2.2.1/105)
(กันเงินปี 61

ด าเนินการ ปี 63)

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดิม ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 หน้ำ 433)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตุผล เปล่ียนแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

มิ.ย. ก.ค.

ธ.ค.ต.ค. พ.ย.

ต.ค. พ.ย.

ส.ค.ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๗
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ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
47 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ช่ัวคราวก่ึงถาวร โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา

กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ินใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนช่ัวคราวก่ึงถาวร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 ร.ร.มัธยม
ประดู่วัฒนา 
อ.ด่านขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังท่ี 1 

2.2.1/109)
(กันเงินปี 61 

ด าเนินการ
ปี 62)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
47 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ช่ัวคราวก่ึงถาวร โรงเรียนมัธยม
ประดู่วัฒนา

กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถ่ินใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนช่ัวคราวก่ึงถาวร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
อ าเภอด่าน

ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 1

2.2.1/109)
(กันเงินปี 61

ด าเนินการ ปี 63)

มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดิม  (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 หน้ำ 433)

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๙๙๘






ผด.02

 
 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
62 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียนวังน้้า

เขยีวพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียนวังน้้า
เขยีวพิทยาคม ขนาดสูง 2.10 เมตร
ยาว 228 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด)

450,000 โรงเรียนวัง
น้้าเขยีว
พิทยาคม

อ้าเภอวังน้้า
เขยีว

ส้านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/253)
(กนัเงินปี 61
ด้าเนินการ 

ปี 62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
62 กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียนวังน้้า

เขยีวพิทยาคม
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวโรงเรียน โรงเรียนวังน้้า
เขยีวพิทยาคม ขนาดสูง 2.10 เมตร
ยาว 228 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด)

450,000 โรงเรียนวัง
น้้าเขยีว
พิทยาคม

อ้าเภอวังน้้า
เขยีว

ส้านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/253)
(กนัเงินปี 61
ด้าเนินการ 

ปี 63)

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา

ข้อความใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

ข้อความเดมิ ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้า 439)
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

LEMEL
Typewriter
๙๙๙
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1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่2 : 
ดา้นการพัฒนาการศึกษา

 2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
65 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
โป่งพิทยาคม
อ าเภอด่าน

ขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/133)
(กนัเงินปี 61 

ด าเนินการ
ปี 62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

การ หลัก
65 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
โป่งพิทยาคม
อ าเภอด่าน

ขนุทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 1 

2.2.1/133)
(กนัเงินปี 61 

ด าเนินการ
ปี 63)

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

ข้อความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้า 440 )

ข้อความใหม่ เหตผุล เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับทีจ่ะด าเนินการจริง

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๐






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
66 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

หอประชุม โรงเรียนวังไมแ้ดง
พิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่ใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอประชุม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
ไมแ้ดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/136)
(กนัเงิน ป ี61
ด าเนินการ 

ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
66 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

หอประชุม โรงเรียนวังไมแ้ดง
พิทยาคม

กจิกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิน่ใน
การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและอาคาร
ประกอบ โดยการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอประชุม (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
ไมแ้ดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

2.2.1/136)
(กนัเงินป ี61
ด าเนินการ 

ป ี63)

มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ส.ค. ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้ำ 441)

ก.พ.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๑






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
67 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพักครู

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพักครู โรงเรียนวัง
ไมแ้ดงพิทยาคม ส าหรับเปน็ที่พักนกักฬีา 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

200,000 โรงเรียนวัง
ไมแ้ดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/268)
(กนัเงิน ป ี61

ด าเนินการ ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
67 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพักครู

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพักครู โรงเรียนวัง
ไมแ้ดงพิทยาคม ส าหรับเปน็ที่พักนกักฬีา 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด)

200,000 โรงเรียนวัง
ไมแ้ดง

พิทยาคม 
อ าเภอ

ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/268)
(กนัเงินป ี61

ด าเนินการ ป ี63)

ก.ย.

ขอ้ควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 441)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งที่จะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๒






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
69 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชั่วคราว

 กึ่งถาวร โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/142)
(กนัเงินปี 61 

ด าเนินการ
ปี 62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
69 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชั่วคราว

 กึ่งถาวร โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและ
อาคารประกอบ โดยการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

150,000 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม
อ าเภอวังน  า
เขยีว

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16) 
(ครั งที่ 1 

2.2.1/142)
(กนัเงินปี 61 

ด าเนินการ
ปี 63)

เม.ย. พ.ค. ก.ย.

ก.ย.

ม.ิย. ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

พ.ค. ม.ิย.
พ.ศ.2563

ม.ีค. เม.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ส.ค.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้ำ 442)

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก

73 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก
นักกฬีา เปตองชาย อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก
นักกฬีาเปตองชาย อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

200,000 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปัก
ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/304)
(กนัเงิน ปี 61
ด าเนินการ 

ปี 62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
73 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก

นักกฬีา เปตองชาย อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก
นักกฬีาเปตองชาย อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา (ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก าหนด)

200,000 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปัก
ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/304)
(กนัเงินปี 61
ด าเนินการ 

ปี 63)

ส.ค.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ย.ก.ค.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้ำ 443)

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๔






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก

74 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก
นักกฬีา เปตองหญิง อาคาร 3 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก
นักกฬีาเปตองหญิง อาคาร 3
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

40,000 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปัก
ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/305)
(กนัเงิน ปี 61
ด าเนินการ 

ปี 62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
74 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก

นักกฬีา เปตองหญิง อาคาร 3 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

กจิกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก
นักกฬีาเปตองหญิง อาคาร 3
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

40,000 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา

อ าเภอปัก
ธงชัย

ส านัก
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/305)
(กนัเงินปี 61
ด าเนินการ 

ปี 63)

ก.ย.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ย.ธ.ค.

ข้อควำมใหม่ เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องทีจ่ะด ำเนินงำนจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ข้อควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่7 หน้ำ 443)

ก.ค. ส.ค.ต.ค. พ.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
78 กอ่สร้างอาคารเรียนชัว่คราว (2) 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารเรียนชัว่คราวหลังที่ 2
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร
หรือพื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 192
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

1,400,000 โรงเรียนสี
ค้ิว"สวัสด์ิ

ผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/432)
(กนัเงินป ี61
ด าเนนิการ 

ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
78 กอ่สร้างอาคารเรียนชัว่คราว (2) 

โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารเรียนชัว่คราวหลังที่ 2
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร
หรือพื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 192
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

1,400,000 โรงเรียนสี
ค้ิว"สวัสด์ิ

ผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/432)
(กนัเงินป ี61
ด าเนนิการ 

ป ี63)

ม.ิย. ก.ค.

ม.ิย. ก.ค.

ก.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.

ส.ค.

ขอ้ควำมเดมิ ( แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 445)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล เปลีย่นแปลงห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๖






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 219 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 1,095 
ตร.ม.(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.น
ม.ก าหนด)

497,000 รร.หนิดาดวิทยา 
อ.หว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2 

2.2.1/385)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการ ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 219 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า 1,095 
ตร.ม.(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.น
ม.ก าหนด)

497,000 โรงเรียนหนิดาดวิทยา 
อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/385)
(กนัเงิน ป ี61

ด าเนนิการ ป ี63)

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้ำ 453)

มิ.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

ก.ย.ก.พ. มี.ค. ก.ค.เม.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค.ม.ค. พ.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๗






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
95 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดสูง 7 
เมตร ยาว 36 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

428,000 รร.หนิดาดวิทยา 
อ.หว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2 

2.2.1/386)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการ ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
95 กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดสูง 7 
เมตร ยาว 36 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

428,000 โรงเรียนหนิดาดวิทยา 
อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/386)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการ ป ี63)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 453)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๘






ผด.02

 
 

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
96 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 
2 เมตร ยาว 162 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

470,000 รร.หนิดาดวิทยา 
อ.หว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2 

2.2.1/387)
(กนัเงินป ี61 

ด าเนนิการ ป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
96 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนหนิดาดวิทยา
กจิกรรม
กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 
2 เมตร ยาว 162 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม.
ก าหนด)

470,000 โรงเรียนหนิดาดวิทยา 
อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกั
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

2.2.1/387)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการ ป ี63)

10,971,000
30

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้ำ 454)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๐๙



 
ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๐



 
 

ครุภัณฑกอสราง 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๑



ผด.02/1

 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 อุปกรณในการขุดเจาะบอ
บาดาล

อุปกรณในการขุดเจาะบอ บาดาล 
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.ชุดเจาะลม
2.หัวเจาะ
3.ซับตอแฮมเมอรเขากานเจาะ
4.หัวเจาะแดร็กบิท
5.ซับหัวเจาะแดร็กบิท
6.หัวเจาะร็อกบิท
7.ซับหัวเจาะร็อกบิท
8.กานเจาะขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 
นิ้วx 3 เมตร

1,055,000 อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 244 
ขอ 1

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 

62)

ก.ค. ส.ค.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 สวนราชการในสังกัด หนา 242, เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 206, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 302, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หนา 643,                      
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 334, แกไข ครั้งที่ 2 หนา 27)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.ประเภทครุภัณฑกอสราง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๒



ผด.02/1
 
 

1.ประเภทครุภัณฑกอสราง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 อุปกรณในการขุดเจาะบอ
บาดาล

อุปกรณในการขุดเจาะบอ บาดาล 
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.ชุดเจาะลม
2.หัวเจาะ
3.ซับตอแฮมเมอรเขากานเจาะ
4.หัวเจาะแดร็กบิท
5.ซับหัวเจาะแดร็กบิท
6.หัวเจาะร็อกบิท
7.ซับหัวเจาะร็อกบิท
8.กานเจาะขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 
นิ้วx 3 เมตร

1,055,000 อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 244 
ขอ 1

(กันเงินป 61  
ดําเนินการป 

63)

1,055,000
1

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๓



 
 

ครุภัณฑการศึกษา 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๔






ผด.02/1

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 จัดซ้ือโต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน

ส าหรับโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 6,520 ชุด

โต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน ส าหรับโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 6,520 ชุด

  10,953,600  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

ผ.08/75)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 จัดซ้ือโต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน

ส าหรับโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 6,520 ชุด

โต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน ส าหรับโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 6,520 ชุด

  10,953,600  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

ผ.08/75)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี63)

    10,953,600

1

ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 494)

รวมงบประมาณ

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รวมโครงการ

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา
4. ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๕



 
 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๖
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพัก

นกัเรียนหญิงโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษำนอ้มเกล้ำ นครรำชสีมำ

กจิกรรม
จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพักนกัเรียน
หญิงโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำนอ้ม
เกล้ำ นครรำชสีมำ ประกอบด้วย 
1.เตียงเหล็ก 2 ชัน้ ขนำด 3.5 ฟุต 
จ ำนวน 36 ชุด
2.ตู้ส ำหรับใส่เส้ือผ้ำบำนทึบ ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 90×50×180 ซม. จ ำนวน
 72 หลัง

621,684 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษำ
นอ้มเกล้ำ 

นครรำชสีมำ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/82)

(กนัเงินป ี61 
ด ำเนนิกำรป ี62)

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 498)

6. ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๗
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6. ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพัก

นกัเรียนหญิงโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษำนอ้มเกล้ำ นครรำชสีมำ

กจิกรรม
จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพักนกัเรียน
หญิงโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำนอ้ม
เกล้ำ นครรำชสีมำ ประกอบด้วย 
1.เตียงเหล็ก 2 ชัน้ ขนำด 3.5 ฟุต 
จ ำนวน 36 ชุด
2.ตู้ส ำหรับใส่เส้ือผ้ำบำนทึบ ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 90×50×180 ซม. จ ำนวน
 72 หลัง

621,684 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษำ
นอ้มเกล้ำ 

นครรำชสีมำ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/82)

(กนัเงินป ี61 
ด ำเนนิกำรป ี63)

      621,684
1

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๘



 
 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๑๙
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 จัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา 

จํานวน 2 ลําๆละ 
3,500,000 บาท

เรือกําจัดผักตบชวา           
จํานวน 2 ลํา

7,000,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(โอน 16)
(ครั้งที่ 5 
ผ.08/66)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 จัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา 

จํานวน 2 ลําๆละ 
3,500,000 บาท

เรือกําจัดผักตบชวา           
จํานวน 2 ลํา

7,000,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(โอน 16)
(ครั้งที่ 5

ผ.08/66)
แกไข

เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 10

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

มี.ค.
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนา 502, แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 810, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 310)
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๐
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8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 จัดซื้อเรือทองแบนกําจัด

ผักตบชวาเอนกประสงค 
จํานวน 2 ลําๆละ 
1,950,000 บาท

เรือทองแบนกําจัดผักตบชวา
เอนกประสงค จํานวน 2 ลํา

3,900,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(โอน 16)
(ครั้งที่ 5 
ผ.08/67)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 62)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 จัดซื้อเรือทองแบนกําจัด
ผักตบชวาเอนกประสงค 
จํานวน 2 ลําๆละ 
1,950,000 บาท

เรือทองแบนกําจัดผักตบชวา
เอนกประสงค จํานวน 2 ลํา

3,900,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(โอน 16)
(ครั้งที่ 5

ผ.08/67)
 แกไข

เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 10

(กันเงินป 61  
ดําเนินการป 63)

10,900,000
2

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนา 502, แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 812, แกไข ครั้งที่ 3 หนา 312)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวมงบประมาณ

พ.ศ.2562

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมโครงการ

พ.ศ.2563

เม.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. มิ.ย.มี.ค.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ต.ค. พ.ย.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๑



 
 

ครุภัณฑโรงงาน 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๒



ผด.02/1

 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก ชนิด
เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องชั่งน้ําหนัก ชนิดเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 เครื่อง

1,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(โอน 16)
(ครั้งที่ 1

ผ.08/19)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 62)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก ชนิด
เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องชั่งน้ําหนัก ชนิดเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 เครื่อง

1,500,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

(โอน 16)
(ครั้งที่ 1

ผ.08/19)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 63)

1,500,000
1รวมโครงการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนา 504)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
9.ประเภทครุภัณฑโรงงาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๓



 
 

ครุภัณฑสํานักงาน 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๔






ผด.02/1

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 จัดซ้ือโต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน

ส าหรับโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 6,520 ชุด

โต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน ส าหรับโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 6,520 ชุด

  10,953,600  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

ผ.08/75)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 จัดซ้ือโต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน

ส าหรับโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 6,520 ชุด

โต๊ะ - เกา้อีน้กัเรียน ส าหรับโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 6,520 ชุด

  10,953,600  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 2

ผ.08/75)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี63)

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา
10. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 494)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๕






ผด.02/1

 
 

10. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
4 พัดลมอตุสาหกรรมติดผนงั พัดลมอตุสาหกรรมติดผนงัในอาคาร

อเนกประสงค์ หรือหอประชุมส าหรับ
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30 นิว้ 
จ านวน 276 ตัว

    1,026,720  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

ผ.08/42)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
4 พัดลมอตุสาหกรรมติดผนงั พัดลมอตุสาหกรรมติดผนงัในอาคาร

อเนกประสงค์ หรือหอประชุมส าหรับ
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30 นิว้ 
จ านวน 276 ตัว

    1,026,720  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

ผ.08/42)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี63)

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 511)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๖
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10. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 

690 ตัว
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
75×180×75 เซนติเมตร จ านวน 
690 ตัว ราคาตัวละ 1,250 บาท 
รายละเอยีดตามบญัชีโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี2560
คร้ังที่ 22 วันที่ 28 ก.ย. 2560 
หนา้ 21 - 22

       862,500 อบจ.นม. ส านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/100)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี61 
ด าเนินการป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 

690 ตัว
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
75×180×75 เซนติเมตร จ านวน 
690 ตัว ราคาตัวละ 1,250 บาท 
รายละเอยีดตามบญัชีโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี2560
คร้ังที่ 22 วันที่ 28 ก.ย. 2560 
หนา้ 21 - 22

       862,500 อบจ.นม. ส านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/100)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี61 
ด าเนินการป ี63)

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้า 730)

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๗
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพัก

นกัเรียนหญิงโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษำนอ้มเกล้ำ นครรำชสีมำ

กจิกรรม
จดัซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพกันักเรียนหญงิ
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำน้อมเกล้ำ 
นครรำชสีมำ ประกอบด้วย 
1.โต๊ะขนำดไม่น้อยกวำ่ 60×80×75 ซม. 
จ ำนวน 72 ตัว
2.เกำ้อีน้ั่งมีพนักพงิโครงเหล็ก 
จ ำนวน 72 ตัว
3.พดัลมโคจรขนำดไม่น้อยกวำ่ 16 นิ้ว 
จ ำนวน 36 ตัว

364,320 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษำ
นอ้มเกล้ำ 

นครรำชสีมำ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/83)

(กนัเงินป ี61 
ด ำเนนิกำรป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพัก

นกัเรียนหญิงโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษำนอ้มเกล้ำ นครรำชสีมำ

กจิกรรม
จดัซ้ือครุภณัฑ์ประจ ำหอพกันักเรียนหญงิ
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำน้อมเกล้ำ 
นครรำชสีมำ ประกอบด้วย 
1.โต๊ะขนำดไม่น้อยกวำ่ 60×80×75 ซม. 
จ ำนวน 72 ตัว
2.เกำ้อีน้ั่งมีพนักพงิโครงเหล็ก 
จ ำนวน 72 ตัว
3.พดัลมโคจรขนำดไม่น้อยกวำ่ 16 นิ้ว 
จ ำนวน 36 ตัว

364,320 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษำ
นอ้มเกล้ำ 

นครรำชสีมำ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

(โอน 16) 
(คร้ังที่ 2 
ผ.08/83)

(กนัเงินป ี61 
ด ำเนนิกำรป ี63)

   13,207,140

4รวมโครงการ

เม.ย. ก.ค.

ส.ค.มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย.

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รวมงบประมาณ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.

10. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 512)

ส.ค. ก.ย.พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๘
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 จัดซื้อพัดลมไอเย็น     

จํานวน 6 เครื่องๆละ 
23,500 บาท

พัดลมไอเย็น จํานวน 6 เครื่อง 141,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)
(ครั้งที่ 1

ผ.08/15)
(กันเงินป 61 

ดําเนินการป 62)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 จัดซื้อพัดลมไอเย็น      

จํานวน 6 เครื่องๆละ 
23,500 บาท

พัดลมไอเย็น จํานวน 6 เครื่อง 141,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง (โอน 16)  
(ครั้งที่ 1 
ผ.08/15)

(กันเงินป 61 
ดําเนินการป 63)

141,000
1รวมโครงการ

ก.ค.มี.ค.

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รวมงบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนา 514)

       ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองที่จะดําเนินการจริง

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562

ม.ค. ก.พ. พ.ค. มิ.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2563

เม.ย. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๒๙



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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๑๐๓๐
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รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ตู้ส ำหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ำยชนิด

 Blade (Enclosure/Chassis) 
แบบท่ี 1

ตู้ส ำหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ำยชนิด 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี
 1 จ ำนวน 1 ตู้

         410,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/2)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 ตู้ส ำหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ำยชนิด

 Blade (Enclosure/Chassis) 
แบบท่ี 1

ตู้ส ำหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ำยชนิด 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี
 1 จ ำนวน 1 ตู้

         410,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/2)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย.ม.ค. ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 522 )

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๑
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13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ำย ชนิด Blade ส ำหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบท่ี 1

แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
ชนิด Blade ส ำหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบท่ี 1 
จ ำนวน 3 แผงวงจร

         600,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/3)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ำย ชนิด Blade ส ำหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบท่ี 1

แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
ชนิด Blade ส ำหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบท่ี 1 
จ ำนวน 3 แผงวงจร

         600,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/3)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 522 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๒
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13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ

ภำยนอก (External Storage)
อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภำยนอก (External Storage) จ ำนวน
 1 ชุด

         580,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/4)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ

ภำยนอก (External Storage)
อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภำยนอก (External Storage) จ ำนวน
 1 ชุด

         580,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/4)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 523 )

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๓



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 

Switch) ขนำด 24 ช่อง
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 
Switch) ขนำด 24 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด

         130,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/5)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 

Switch) ขนำด 24 ช่อง
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 
Switch) ขนำด 24 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด

         130,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/5)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 523 )

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๔



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 

kVA (ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส)
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 kVA 
(ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส) จ ำนวน 1 เคร่ือง

         270,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/6)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 

kVA (ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส)
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 kVA 
(ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส) จ ำนวน 1 เคร่ือง

         270,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/6)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 523 )

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๕
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13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 ระบบฉำยภำพ ระบบฉำยภำพ จ ำนวน 1 ระบบ       4,461,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/10)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 ระบบฉำยภำพ ระบบฉำยภำพ จ ำนวน 1 ระบบ       4,461,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/10)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 524 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๖



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 ชุด Calibration ส ำหรับ

เปรียบเทียบภำพ
ชุด Calibration ส ำหรับเปรียบเทียบ
ภำพ จ ำนวน 1 ชุด

           94,200  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/11)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 ชุด Calibration ส ำหรับ

เปรียบเทียบภำพ
ชุด Calibration ส ำหรับเปรียบเทียบ
ภำพ จ ำนวน 1 ชุด

           94,200  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/11)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 524 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๗



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 อุปกรณ์ส ำหรับควบคุม อุปกรณ์ส ำหรับควบคุม จ ำนวน 1 ชุด            50,800  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/12)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
11 อุปกรณ์ส ำหรับควบคุม อุปกรณ์ส ำหรับควบคุม จ ำนวน 1 ชุด            50,800  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/12)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 524 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๘
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13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 เคร่ืองผสมเสียงแบบดิจิตอล

ส ำหรับระบบเสียง
เคร่ืองผสมเสียงแบบดิจิตอลส ำหรับ
ระบบเสียง จ ำนวน 1 ชุด

         145,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/13)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
12 เคร่ืองผสมเสียงแบบดิจิตอล

ส ำหรับระบบเสียง
เคร่ืองผสมเสียงแบบดิจิตอลส ำหรับ
ระบบเสียง จ ำนวน 1 ชุด

         145,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/13)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 525 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๓๙
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13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) จ ำนวน 1 

เคร่ือง
           20,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/14)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) เคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) จ ำนวน 1 

เคร่ือง
           20,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/14)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 525 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๐



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ จ ำนวน 1 ระบบ       5,008,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/15)

กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 62

ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน หมาย
ท่ี ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
14 ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ จ ำนวน 1 ระบบ       5,008,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมำณ

(โอน 16)
(คร้ังท่ี 2 
ผ.08/15)

(กันเงินปี 61
ด ำเนินกำร ปี 63)

    11,770,000
11

ข้อความเดิม ( แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  7 หน้า 525 )
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ข้อความใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับท่ีจะด าเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๑
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มลิีขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 45 ชุด

       171,000  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

ผ.08/11)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
1 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มลิีขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 45 ชุด

       171,000  อบจ.นม. สน.
การศึกษาฯ

(โอน 16)
(คร้ังที่ 1

ผ.08/11)
(กนัเงินป ี61

ด าเนนิการป ี63)

      171,000
1

ก.ย.

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 หน้า 527)

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา
13. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานการศึกษา

ก.ย.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๒



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๓



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

แผนงาน 2.1 การศึกษา 16 100.00% 21,080,000     100.00% สํานักศึกษาฯ

รวม 16 100.00% 21,080,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 16 100.00% 21,080,000 100.00%

                                           บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงิน)

                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 1

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๔



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๕
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ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 วัสดุส ำนกังำน เกำ้อีพ้ลำสติก กิจกรรม      

1.จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำนเกำ้อีพ้ลำสติก
ใหก้บัโรงเรียนสังกดัองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 23
โรงเรียน (รำยละเอยีดตำมบญัชีโอน
คร้ังที่ 18 วันที1่2 กนัยำยน 2560 )

1,380,000  ร.ร.สะแกรำช
ธวัชศึกษำ
อ.ปกัธงชัย

รร.มำบตะโก
พิทยำคม
อ.ครบรีุ

รร.อรพิมพ์วิทยำ
อ.ครบรีุ

ร.ร.หว้ยลึก
ผดุงวิทยำ อ.สีค้ิว

ร.ร.ปำกช่อง
พิทยำคม อ.ปำกช่อง

ร.ร.ปำกช่อง 2
อ.ปำกช่อง
ร.ร.เขำใหญ่
พิทยำคม
อ.ปำกช่อง
ร.ร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ร.ร.พระทองค ำ
วิทยำ อ.พระทองค ำ

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 (ฉ.5 2.1/100)
(โอน 18)

 ได้รับอนุมัติใหก้นั
เงินจำกผู้วำ่ฯ ตำม
หนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่นม 
0023.4/24081 

ลว.25 ก.ย.61
(กนัเงินป ี60 

ด ำเนินกำรป ี62)

ส.ค. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้ำ 119 - 120, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้ำ 542 - 543)

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวัดนครรำชสมีำ
1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๖
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1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
ร.ร.มัธยมประดู่

วัฒนำ อ.ด่ำนขุนทด
ร.ร.ปรำสำท
วิทยำคม 

อ.ด่ำนขุนทด
 ร.ร.มัธยม

หลวงพ่อคูณปริสุทโธ
อ.ด่ำนขุนทด
ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยำคม

อ.พระทองค ำ
ร.ร.วัดประชำนิมิตร

อ.บวัใหญ่
ร.ร.บวัลำย อ.บวัลำย

ร.ร.หนองบวั
พิทยำคม อ.คง

ร.ร.หนิดำดวิทยำ
อ.หว้ยแถลง

ร.ร.หนองงูเหลือม
พิทยำคม

อ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ร.กดุจกิวิทยำ

อ.สูงเนิน
ร.ร.ดอนไพล

พิทยำคม อ.โชคชัย
ร.ร.วังไม้แดง

พิทยำคม อ.ประทำย
ร.ร.เมืองยำงศึกษำ

อ.เมืองยำง
ร.ร.คลองเมือง

พิทยำคม อ.จกัรำช

ส.ค. ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๗
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1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
1 วัสดุส ำนกังำน เกำ้อีพ้ลำสติก กิจกรรม      

1.จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำนเกำ้อีพ้ลำสติก
ใหก้บัโรงเรียนสังกดัองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 23
โรงเรียน (รำยละเอยีดตำมบญัชีโอน
คร้ังที่ 18 วันที1่2 กนัยำยน 2560 )

1,380,000  ร.ร.สะแกรำช
ธวัชศึกษำ
อ.ปกัธงชัย

รร.มำบตะโก
พิทยำคม
อ.ครบรีุ

รร.อรพิมพ์วิทยำ
อ.ครบรีุ

ร.ร.หว้ยลึก
ผดุงวิทยำ อ.สีค้ิว

ร.ร.ปำกช่อง
พิทยำคม อ.ปำกช่อง

ร.ร.ปำกช่อง 2
อ.ปำกช่อง
ร.ร.เขำใหญ่
พิทยำคม
อ.ปำกช่อง
ร.ร.โนนไทย
คุรุอปุถัมภ์
อ.โนนไทย

ร.ร.พระทองค ำ
วิทยำ อ.พระทองค ำ

ร.ร.มัธยมประดู่
วัฒนำ อ.ด่ำนขุนทด

ร.ร.ปรำสำท
วิทยำคม 

อ.ด่ำนขุนทด
 ร.ร.มัธยม

หลวงพ่อคูณปริสุทโธ
อ.ด่ำนขุนทด

ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

 (ฉ.5 2.1/100)
(โอน 18)

 ได้รับอนุมัติใหก้นั
เงินจำกผู้วำ่ฯ ตำม
หนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่นม 
0023.4/24081 

ลว.25 ก.ย.61
(กนัเงินป ี60 

ด ำเนินกำรป ี63)

ก.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๘
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1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
ร.ร.ทัพร้ัง
พิทยำคม

อ.พระทองค ำ
ร.ร.วัดประชำนิมิตร

อ.บวัใหญ่
ร.ร.บวัลำย อ.บวัลำย

ร.ร.หนองบวั
พิทยำคม อ.คง

ร.ร.หนิดำดวิทยำ
อ.หว้ยแถลง

ร.ร.หนองงูเหลือม
พิทยำคม

อ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ร.กดุจกิวิทยำ

อ.สูงเนิน
ร.ร.ดอนไพล

พิทยำคม อ.โชคชัย
ร.ร.วังไม้แดง

พิทยำคม อ.ประทำย
ร.ร.เมืองยำงศึกษำ

อ.เมืองยำง
ร.ร.คลองเมือง

พิทยำคม อ.จกัรำช

      1,380,000

1

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

LEMEL
Typewriter
๑๐๔๙






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
31 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กจิกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อ าเภอปากช่อง
 จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด

200,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/13)
(โอน 22)

(กนัเงิน ป ี60 
ด าเนนิการ 

ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
31 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กจิกรรม
ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อ าเภอปากช่อง
 จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่
 อบจ.นม.ก าหนด

200,000 โรงเรียนเขา
ใหญ่พิทยาคม
อ าเภอปากช่อง

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/13)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนนิงานป ี63)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้า 156 , แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้า 587)

ส.ค. ก.ย.พ.ค.เม.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๐






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
32 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กจิกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน ้าชาย หอ้งน ้า
หญิง อาคารหอประชุม
แบบ 100/27 โรงเรียนครบรีุ อ้าเภอคร
บรีุ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก้าหนด

200,000 โรงเรียนครบรีุ
อ้าเภอครบรีุ

ส้านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/14)
(โอน 22)

(กนัเงิน ป ี60 
ด้าเนนิการ 

ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
32 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กจิกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน ้าชาย หอ้งน ้า
หญิง อาคารหอประชุม
แบบ 100/27 โรงเรียนครบรีุ อ้าเภอคร
บรีุ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ 
อบจ.นม. ก้าหนด

200,000 โรงเรียนครบรีุ
อ้าเภอครบรีุ

ส้านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/14)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด้าเนนิงานป ี63)

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่เหตผุล  แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งที่จะด าเนินงานจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ  (แผนการด าเนินงาน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้า 157 , แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 7 หน้า 589)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๑






ผด.02

 
 

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
35 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

กิจกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา
อาคารเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด

200,000 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/17)
(โอน 22)

(กนัเงิน ป ี60
ด าเนนิการ 

ป ี62)

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
35 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

กิจกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา
อาคารเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบและรายละเอยีดที่
อบจ.นม. ก าหนด

200,000 ร.ร.เฉลียง
พิทยาคม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/17)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนนิการป ี

63)

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2 : ดา้นการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้า 160, แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้า 593)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๒



ผด.02

 
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 คาใชจายในการปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

กิจกรรม
1. ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
(ติดต้ังเหล็กดัด ประตู-หนาตาง อาคาร
เรียน 1) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อําเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

200,000 ร.ร.ดอนไพล
พิทยาคม 
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/19)
(โอน 22)

(กันเงินป 60 
ดําเนนิการ

ป 62)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
37 คาใชจายในการปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

กิจกรรม
1. ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
(ติดต้ังเหล็กดัด ประตู-หนาตาง อาคาร
เรียน 1) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
อําเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

200,000 ร.ร.ดอนไพล
พิทยาคม 
อ.โชคชัย

สํานกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/19)
(โอน 22)

(กันเงินป 60 
ดําเนนิการป 63)

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 162, แผนการดําเนินงาน ป 2561 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 597)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๓






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
40 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กจิกรรม
1. ปรับปรุงหอ้งน ้าหญิง โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า 
นครราชสีมา อ้าเภอเมอืง จังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด

       200,000 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้าฯ
นครราชสีมา

อ.เมอืง

ส้านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/23)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด้าเนนิการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
40 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กจิกรรม
1. ปรับปรุงหอ้งน ้าหญิง โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า 
นครราชสีมา อ้าเภอเมอืง จังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก้าหนด

       200,000 ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษา
นอ้มเกล้าฯ
นครราชสีมา

อ.เมอืง

ส้านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/23)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด้าเนนิการป ี63)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้ำ 165, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้ำ 603)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๔






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
25 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กจิกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูชัน้เดียว 10 ยู
นติ โรงเรียนเทพารักษร์าชวิทยาคม 
อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา 
ตามแบบและรายละเอยีด ที่ อบจ.นม.
 ก าหนด

3,000,000 ร.ร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
25 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กจิกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูชัน้เดียว 10 ยู
นติ โรงเรียนเทพารักษร์าชวิทยาคม 
อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา 
ตามแบบและรายละเอยีด ที่ อบจ.นม.
 ก าหนด

3,000,000 ร.ร.
เทพารักษ์

ราชวิทยาคม
อ.เทพารักษ์

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี63)

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเติม ฉบับที ่3 หน้ำ 150, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่3 หน้ำ 567, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่7 หน้ำ 575)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๕






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
26 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กิจกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชัน้ 
8 ยูนติ โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

3,000,000 ร.ร.โนนไทย
คุรุอุปถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.1 2.2.1/495)
(โอน 22)

(กันเงินปี 60
ด าเนินการปี 62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
26 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กิจกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชัน้ 
8 ยูนติ โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

3,000,000 ร.ร.โนนไทย
คุรุอุปถัมภ์
อ.โนนไทย

ส านกั
การศึกษาฯ

(ฉ.1 2.2.1/495)
(โอน 22)

(กันเงินปี 60
ด าเนินการปี 63)

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเติม ฉบับที ่3 หน้ำ 151, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่3 หน้ำ 569, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่7 หน้ำ 577)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๖






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
46 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กิจกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
216 ล. โรงเรียนบวัลาย อ าเภอบวั
ลาย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบ
และรายละเอยีด ที่ อบจ.นม. ก าหนด

200,000 ร.ร.บวัลาย
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/31)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
46 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กิจกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
216 ล. โรงเรียนบวัลาย อ าเภอบวั
ลาย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบ
และรายละเอยีด ที่ อบจ.นม. ก าหนด

200,000 ร.ร.บวัลาย
อ.บวัลาย

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/31)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี63)

เม.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้ำ 171, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้ำ 613)

ส.ค. ก.ย.พ.ค.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๗






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
27 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กจิกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูชัน้เดียว 10 
ยูนติ โรงเรียนบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่ อบจ.นม. ก าหนด

3,000,000 ร.ร.บวัใหญ่ 
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
27 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กจิกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูชัน้เดียว 10 
ยูนติ โรงเรียนบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีด ที่ อบจ.นม. ก าหนด

3,000,000 ร.ร.บวัใหญ่ 
อ.บวัใหญ่

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี63)

มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเติม ฉบับที ่3 หน้ำ 152, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่3 หน้ำ 571, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่7 หน้ำ 579)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๘






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
48 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กิจกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โรงฝึกงาน โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม
 อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา 
ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด

200,000 ร.ร.บา้น
ใหญ่พิทยา
คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/33)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
48 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

กิจกรรม      
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โรงฝึกงาน โรงเรียนบา้นใหญ่พิทยาคม
 อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา 
ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ.นม. 
ก าหนด

200,000 ร.ร.บา้น
ใหญ่พิทยา
คม
อ.ครบรีุ

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.5 2.1/33)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี63)

เม.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ขอ้ควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้ำ 173, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้ำ 617)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๕๙






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
24 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กจิกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูชัน้เดียว 10
ยูนติ โรงเรียนประทาย อ าเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา  ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

3,000,000 ร.ร.ประทาย
 อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลกั
24 โครงการกอ่สร้างบา้นพักครู กจิกรรม      

1. กอ่สร้างบา้นพักครูชัน้เดียว 10
ยูนติ โรงเรียนประทาย อ าเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา  ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

3,000,000 ร.ร.ประทาย
 อ.ประทาย

ส านกั
การศึกษาฯ

 (ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด าเนินการป ี63)

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเติม ฉบับที ่3 หน้ำ 149, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่3 หน้ำ 565, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่7 หน้ำ 573)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.มิ.ย. ก.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่ 2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ขอ้ควำมใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคลอ้งกับที่จะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๐



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
14 โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู

โรงเรียนปราสาทวิทยา
กิจกรรม
ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา(ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

100,000 ร.ร.
ปราสาท
วิทยา

อ.ด่านขุน
ทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/41)
(โอน 22)

(กันเงิน ปี 60
ด าเนินการ ปี 62)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
14 โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู

โรงเรียนปราสาทวิทยา
กิจกรรม
ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา(ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

100,000 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยา

อ าเภอด่าน
ขุนทด

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/41)
(โอน 22)

(กันเงิน ปี 60
ด าเนินการ ปี 63)

ต.ค. พ.ย.

ต.ค. พ.ย.

ส.ค.ก.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

มิ.ย. ก.ค.

ธ.ค.

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 139, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7 หน้ำ 555)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๑



 

ผด.02 
 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
22 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู กิจกรรม

ก่อสร้างบ้านพักครูช้ันเดียว 10 ยูนิต
โรงเรียนพระทองค าวิทยา อ าเภอพระ
ทองค า จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ
และ รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

3,000,000 ร.ร.พระ
ทองค า
วิทยา
อ.พระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กันเงิน ปี 60
ด าเนินการ ปี 62)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำย
ท่ี โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
22 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู กิจกรรม

ก่อสร้างบ้านพักครูช้ันเดียว 10 ยูนิต
โรงเรียนพระทองค าวิทยา อ าเภอพระ
ทองค า จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบ
และ รายละเอียดท่ี อบจ.นม.ก าหนด)

3,000,000 โรงเรียนพระ
ทองค า
วิทยา

อ าเภอพระ
ทองค า

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.1 2.1/495)
(โอน 22)

(กันเงิน ปี 60
ด าเนินการ ปี 63)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อควำมเดิม (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หน้ำ 147, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 หน้ำ 561, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 7 หน้ำ 569)

1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่ เหตุผล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับท่ีจะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๒






ผด.02

 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
66 ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

กจิกรรม
1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม อ าเภอสูงเนิน
 จงัหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

200,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/68)
(โอน 22)

(กนัเงินปี 60 
ด าเนินการ

ปี 62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
66 ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

กจิกรรม
1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม อ าเภอสูงเนิน
 จงัหวัดนครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

200,000 โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

อ าเภอสูงเนิน

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.5 2.1/68)
(โอน 22)

(กนัเงินปี 60 
ด าเนินการ

ปี 63)

ข้อควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่3 หน้ำ 191, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที ่7 หน้ำ 643)

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. ม.ิย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๓



 
 

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
23 โครงการกอ่สร้างบ้านพักครู กจิกรรม

กอ่สร้างบ้านพักครูอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยนูิต โรงเรียนสี
ค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" อ าเภอสีค้ิว 
จงัหวัดนครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

3,000,000 โรงเรียนสี
ค้ิว"สวัสด์ิ

ผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.1 
2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงิน ปี 60
ด าเนินการ 

ปี 62)

ล ำดบั งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน หมำย
ที่ โครงกำร   (บำท) ด ำเนิน รับผิดชอบ เหตุ

กำร หลัก
23 โครงการกอ่สร้างบ้านพักครู กจิกรรม

กอ่สร้างบ้านพักครูอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยนูิต โรงเรียนสี
ค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" อ าเภอสีค้ิว 
จงัหวัดนครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด)

3,000,000 โรงเรียนสี
ค้ิว"สวัสด์ิ

ผดุงวิทยา" 
อ าเภอสีค้ิว

ส านัก
การศึกษาฯ

(ฉ.1 
2.1/495)
(โอน 22)

(กนัเงิน ปี 60
ด าเนินการ 

ปี 63)

  19,700,000

15

ม.ค.

ข้อควำมใหม่  เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลำให้สอดคล้องกับทีจ่ะด ำเนินกำรจริง

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

1. ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ข้อควำมเดมิ (แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่3 หน้ำ 148, แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที ่7 หน้ำ 571)

รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ิย. ก.ค.

รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

ส.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จำกโครงกำร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๔



 
ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๕



 
 

ครุภัณฑสํานักงาน 

 

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๖






ผด.02/1

 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 โต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 

690 ตัว
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 
75×180×75 เซนติเมตร จ ำนวน 
690 ตัว รำคำตัวละ 1,250 บำท 
รำยละเอยีดตำมบญัชีโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี2560
คร้ังที่ 22 วันที่ 28 ก.ย. 2560 
หนำ้ 21 - 22

       862,500 อบจ.นม. ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

(ฉ.5 2.1/100)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี61 
ด ำเนินกำรป ี62)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน หมาย
ที่ ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลกั
6 โต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 

690 ตัว
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 
75×180×75 เซนติเมตร จ ำนวน 
690 ตัว รำคำตัวละ 1,250 บำท 
รำยละเอยีดตำมบญัชีโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี2560
คร้ังที่ 22 วันที่ 28 ก.ย. 2560 
หนำ้ 21 - 22

       862,500 อบจ.นม. ส ำนกั
กำรศึกษำฯ

(ฉ.5 2.1/100)
(โอน 22)

(กนัเงินป ี60 
ด ำเนินกำรป ี63)

      862,500
1

ขอ้ความเดมิ (แผนการด าเนินงาน ปี 2560 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 3 หน้า 131 - 132, แผนการด าเนินงาน ปี 2561 เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 7 หน้า 730)

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 แก้ไข ครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา
10. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
2.1 แผนงานการศึกษา

ขอ้ความใหม ่ เหตผุล แก้ไขห้วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกับที่จะด าเนินการจริง

รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย.
รายละเอียด
ของครุภณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รวมโครงการ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

รวมงบประมาณ

LEMEL
Typewriter
๑๐๖๗



ที่ปรึกษา 
 

รอยตรีหญิง ระนองรักษ    สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ      กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
      

คณะทํางาน 
 
นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 

 


