
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2563  
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องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 
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คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้ งที่  5 ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562  เพื่อเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                         หนา 
 

สวนที่  2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        1    

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

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                                               3 
สํานักการศึกษาฯ               4 - 5  

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม   6   
(กันเงิน) 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                                               7 
สํานักการศึกษาฯ               8 - 27 
สํานักการชาง                28 - 241 
 

                ครุภัณฑ ปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (กันเงิน)    242  

      ประเภทครุภัณฑการศึกษา                                                      243 - 245 
                ประเภทครุภัณฑงานโฆษณาและเผยแพร    246 - 251 
                ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    252 - 255 
                ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    256 - 275 
                ประเภทครุภัณฑพาหนะและขนสง    276 - 278 

     ประเภทครุภัณฑโรงงาน                                             279 - 280 
 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน       281 - 300 
 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร       301 - 320 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เพิ่มเติม  

LEMEL
Typewriter
๒



ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 100.00% 140,000              100.00% สํานักศึกษาฯ

 

รวม 1 100.00% 140,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 140,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา(สงเสริมและพัฒนา
กีฬา)

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา(สงเสริมและ
พัฒนากีฬา) โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

140,000  โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา
อําเภอพระ
ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โอน 19
(2/2.1/42)

         140,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ิย. ก.ค.
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บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เพิ่มเติม (กันเงิน) 

LEMEL
Typewriter
๖



ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 41 8.69% 12,462,000 5.49% สํานักการชาง

รวม 41 8.69% 12,462,000 5.49%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 84 17.80% 28,333,078         12.49% สํานักศึกษาฯ ,

สํานักการชาง

รวม 84 17.80% 28,333,078 12.49%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 347 73.52% 186,061,700 82.02% สํานักการชาง

รวม 347 73.52% 186,061,700 82.02%

รวมทั้งสิ้น 472 100.00% 226,856,778 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (เงินกัน)

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๘



ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
1 วางทอระบายน้ําพรอม

กอสรางบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

วางทอระบายน้ําพรอมกอสรางบอ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 
เมตร พรอมกอสรางบอพัก คสล.
ขนาด 1.20x1.20 เมตร ฝา คสล. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. 
นม.กําหนด)

340,000 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/39) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

2 กอสรางอาคารหองนํ้านักเรียน
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางอาคารหองนํ้านักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 32.00 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/40) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

3 กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 
2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 312 เมตร โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

687,000 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

4 กอสรางโรงจอดรถ โรงเรียน
บัวลาย อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 27.5 เมตร หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 165 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนบัวลาย 
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/68) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

5 กอสรางรั้วโรงเรียนปรางค
ทองวิทยา อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 210 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/85) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

6 กอสรางอาคารพยาบาล 
โรงเรียนพระทองคํา อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางอาคารพยาบาล จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

499,000 โรงเรียนพระ
ทองคํา อําเภอ
พระทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/102) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

7 กอสรางลานอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หลัง
ปอมยามประตู 1) โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางลานอเนกประสงคคอนกรีต
เสริมเหล็ก (หลังปอมยามประตู 1) 
ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 40 เมตร
 หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม.  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/123) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากประตู 2 ถึง
อาคารอเนกประสงค) 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
 อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากประตู 2 ถึงอาคาร
อเนกประสงค) ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา
 780 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/124) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

9 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
(จากประตู 2 ถึงอาคาร
อเนกประสงค) โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน (จาก
ประตู 2 ถึงอาคารอเนกประสงค) 
ขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 180 
เมตร หรือพื้นท่ีดําเนินการไมนอย
กวา 450 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม 
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/125) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

10 กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบอาคารใหม 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบอาคารใหม ขนาดกวาง 5 เมตร
 ยาว 165 เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 825 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ. 
นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/127) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

11



ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

11 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/128) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

12 กอสรางทางเดินทางเทา คสล.
 โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางทางเดินทางเทา คสล. ขนาด
 1.50 เมตร ยาว 130 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 195 ตร.ม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม.
กําหนด)

341,500 โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/129) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

13 ปูกระเบื้องหองเรียน อาคาร 
216ล  โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา ขนาด 
12"x12" ปริมาณงานไมต่ํากวา 
702 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

373,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/136) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังสนามฟุตบอล 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 142 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 710 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

446,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/137) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

15 ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารโรง
ฝกงานพรอมรางระบายน้ํา 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารโรง
ฝกงานพรอมรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง 8.00 ม. ยาว 61.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 488 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

328,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/138) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

16 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 อาคารประกอบ โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
ขนาดพื้นที่ 192.00 ตร.ม.  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/139) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

17 กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 
2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 312 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

687,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/166) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

18 กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค  โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 
ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 34 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 748 ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

363,500 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/167) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

19 กอสรางสนามฟุตซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก   โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 22.00 เมตร ยาว
 42.00 เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/168) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

20 กอสรางรั้วโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 204 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/171) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

21 กอสรางหลังคาทางเดิน 
(Cover Way) โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover 
Way) ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 
90 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 135
 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค 
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/180) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

22 กอสรางโรงจอดรถยนต 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค
 อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางโรงจอดรถยนต  ขนาดกวาง
 6 เมตร ยาว 33 เมตร หรือพื้นท่ี
ไมนอยกวา 198 ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค 
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/181) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

23 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 
12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา 
อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
พระทองคําวิทยา (ตามแบบแปลน
และรายการ สํานักบริหารการศึกษา
ทองถิ่น กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กําหนด)

445,000       โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา 
อําเภอพระทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 

2/2.1/2) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

24 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 
12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา (ตามแบบแปลน
และรายการ สํานักบริหารการศึกษา
ทองถิ่น กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กําหนด)

388,000       โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 

2/2.1/3) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

25 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

150,000       โรงเรียนกฤษณา
วิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

26 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

150,000       โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

27 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

150,000       โรงเรียนกุดจิก
วิทยา
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

28 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

150,000       โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

29 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนครบุรี

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรง
เรียนครบุรี

150,000       โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

30 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
คลองไผวิทยา

150,000       โรงเรียนคลองไผ
วิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

31 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

150,000       โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

32 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม

150,000       โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

33 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

150,000       โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม
อําเภอลําทะเมน
ชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

34 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

150,000       โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม
อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

35 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

150,000       โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา
อําเภอโชคชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

36 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

150,000       โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

37 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

150,000       โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม
เกลา 
นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

38 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

150,000       โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
อําเภอโนนสูง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

39 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

150,000       โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม
อําเภอพระทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

40 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

150,000       โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม
อําเภอเทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

41 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ

150,000       โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ
อําเภอโนนไทย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

42 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

150,000       โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2
อําเภอโนนไทย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

43 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนบัวลาย

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
บัวลาย

150,000       โรงเรียนบัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

44 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนบัวใหญ

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
บัวใหญ

150,000       โรงเรียนบัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

45 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

150,000       โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

46 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

150,000       โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

47 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนประทาย

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ประทาย

150,000       โรงเรียนประทาย
อําเภอประทาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

48 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

150,000       โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

49 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

150,000       โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม
อําเภอดานขุนทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

50 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนปากชอง 2

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ปากชอง 2

150,000       โรงเรียนปากชอง
 2
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

51 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

150,000       โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

52 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

150,000       โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา
อําเภอพระทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

53 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนมะคาวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
มะคาวิทยา

150,000       โรงเรียนมะคา
วิทยา
อําเภอโนนสูง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

54 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

150,000       โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ
อําเภอเทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

55 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา

150,000       โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา
อําเภอดานขุนทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

56 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทฺโธ

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

150,000       โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริ
สุทฺโธ
อําเภอดานขุนทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

57 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

150,000       โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

58 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

150,000       โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

59 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

150,000       โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

60 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยาคม

150,000       โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

61 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

150,000       โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม
อําเภอดานขุนทด

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

62 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
วังไมแดงพิทยาคม

150,000       โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม
อําเภอประทาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

63 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

150,000       โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

64 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

150,000       โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม
อําเภอวังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

65 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

150,000       โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

66 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
สองครพิทยาคม

150,000       โรงเรียนสองค
รพิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

67 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

150,000       โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
อําเภอปกธงชัย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

68 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

150,000       โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

69 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

150,000       โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
อําเภอชุมพวง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

70 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร

150,000       โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

71 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว

150,000       โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

72 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
สุขไพบูลยวิริยะวิทยา

150,000       โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ
วิทยา
อําเภอเสิงสาง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

73 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนสูงเนิน

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
สูงเนิน

150,000       โรงเรียนสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

74 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

150,000       โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

75 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

150,000       โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

76 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

150,000       โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

77 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยา
คม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

150,000       โรงเรียนหนอง
บุญมากพิทยาคม
อําเภอหนองบุญ
มาก

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

78 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม

150,000       โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

79 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

150,000       โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

80 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

150,000       โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

81 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
หินดาดวิทยา

150,000       โรงเรียนหินดาด
วิทยา
อําเภอหวยแถลง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

82 ปรับปรุงซอมแซมและทาสี
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

150,000       โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

   20,098,000

82
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก
1 ขุดลอกสระน้ําภายใน

โรงเรียนกฤษณาวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกสระน้ําความลึกรวมไมนอยกวา
 6.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวม
ไมนอยกวา 9,012 ลบ.ม. เกลี่ย
ตกแตงคันดินพรอมขนยายไมนอยกวา
 9,000 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

438,000      โรงเรียน
กฤษณาวิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/1) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

2 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 93 
เมตร ยาว 15 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

47,000        โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา 
อําเภอปากชอง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/2) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกสระน้ํา ขนาดกวาง 26 เมตร 
ยาว 30 เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 5.00 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุด 1,243 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

83,000        โรงเรียนกุดจิก
วิทยา อําเภอสูง

เนิน

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/3) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

4 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเขาใหญ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกสระเก็บนํ้า ขนาดกวาง 42.27
 เมตร ยาว 91.28 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.70 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
6,660.269 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

224,000      โรงเรียนเขาใหญ
 อําเภอปากชอง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/4) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

5 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 
เมตร ยาว 67 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 
พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินดานขาง
โดยรอบฝง  ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด

150,000      โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/7) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

6 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอก ความลึกรวมไมนอยกวา 4.00
 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 3,477 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

168,000      โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม 
อําเภอลําทะ

เมนชัย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/8) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

7 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนดอนไพลพิทยา
คม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอก ขนาดกวาง 42 เมตร ยาว 
182 เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด
 13,977 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,450,000   โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม 
อําเภอโชคชัย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/9) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

8 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 30.00
 เมตร ยาวเฉลี่ย 70.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1
 พรอมขุดลอกคลองไสไกปากกวาง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 75.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ความลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดรวมไม
นอยกวา 6,950 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขาง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

318,000      โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม 
อําเภอชุมพวง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/10) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

9 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกสระน้ํา ความลึกรวมไมนอยกวา
 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวม
ไมนอยกวา 10,010 ลบ.ม. เกลี่ย
ตกแตงคันดินพรอมขนยายไมนอยกวา
 8,900 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000      โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม

เกลา อําเภอเมือง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/11) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

10 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกสระเก็บนํ้า กวาง 30.00 เมตร
 ยาว 116.00 เมตร ลึก 5.3 เมตร 
ลาดชัน 1:0.5 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 4,428 ลบ.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

152,000      โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/13) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

11 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเทพารักษราช
พิทยาคม อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอก ลูกที่ 1 ขุดลอกความลึกรวม
ไมนอยกวา 5.00 เมตร 
ลูกที่ 2 ขุดลอกความลึกรวมไมนอย
กวา 3.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 3,192 ลบ.ม. พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

500,000      โรงเรียน
เทพารักษราช

พิทยาคม อําเภอ
เทพารักษ

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/14) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

12 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอก 1.สระเก็บน้ําลูกที่ 1 กวาง 
40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร ลาดชัน 1:1.5 หรือ
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,373.052 ลบ.ม. 
2.สระเก็บน้ําลูกที่ 2 กวาง 35 เมตร 
ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ลาดชัน 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 1,244.320 ลบ.ม. รวม
ทั้งหมดปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
5,617.38 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตง
คันดินดานขางทั้งสี่ดาน   ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

189,000      โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 
อําเภอโนนไทย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/15) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

13 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนบัวลาย อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอก ลูกที่ 1 ขุดลอกความลึกรวม
ไมนอยกวา 4.50 เมตร ลูกที่ 2 ขุด
ลอกความลึกไมนอยกวา 4.50 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดรวมไมนอยกวา 
5,975 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคัน
ดินดานขางทั้งสองฝง  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

132,000      โรงเรียนบัวลาย
 อําเภอบัวลาย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/16) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

14 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 4.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 1,804 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

72,000        โรงเรียนบัวใหญ
 อําเภอบัวใหญ

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/17) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

15 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 130 
เมตร ยาว 59 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

670,000      โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม 
อําเภอครบุรี

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/18) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

16 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนประทาย 
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 30 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 7 
เมตร ความลาดเอียง 1:1 พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

125,000      โรงเรียน
ประทาย 

อําเภอประทาย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/20) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

17 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปรางคทองวิทยา
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความกวางเฉลี่ย 40 เมตร 
ความยาวเฉลี่ย 68 เมตร ความลึกรวม
ไมนอยกวา 5.5 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุดรวมไมนอยกวา 3,893 ลบ.ม. 
 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้ง
สองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

139,000      โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา 
อําเภอคง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/21) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

18 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 35 
เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 82 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

159,000      โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

อําเภอดานขุนทด

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/22) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

19 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปากชอง 2 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 4 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 3,477.45 ลบ.ม. พรอมขนยาย 
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

374,000      โรงเรียนปาก
ชอง 2 อําเภอ

ปากชอง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/23) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

20 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 5.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 2,215 ลบ.ม. เกลี่ยตกแตงคันดิน
   ตามแบบและรายละเอียดที่   อบ
จ.นม.กําหนด

74,000        โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม 
อําเภอปากชอง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/24) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

21 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา อําเภอพระทองคํา
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกสระเก็บนํ้ากวาง 50.00 เมตร
 ยาว 55.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร 
ลาดชัน 1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 2,810 ลบ.ม.   ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

96,000        โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/25) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

22 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 4.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 4,092 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

91,000        โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/26) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

23 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนมาบตะโกพิทยา
คม อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดขยายกวาง 60 เมตร ยาว 68 
เมตร ลึก 8 เมตร ความลาดเอียง 1:1
 หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
8,473 ลบ.ม. พรอมขนยายปรับเกลี่ย
ตกแตง  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

331,000      โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม 
อําเภอครบุรี

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/28) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

24 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกววา 
5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม
นอยกวา 10,000 ลบ.ม. พรอมขน
ยาย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

472,000      โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา 

อําเภอเมืองยาง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/29) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

25 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังนํ้าเขียว
พิทยาคม อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดสระเก็บน้ําลูกที่ 1 กวาง 20 เมตร 
ยาว 27 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร 
ลาดชัน 1:1 สระเก็บน้ําลูกที่ 2 กวาง 
25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.50 เมตร ลาดชัน 1:1 สระเก็บน้ํา
ลูกที่ 3 กวาง 20 เมตร ยาว 120 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดชัน 
1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,441 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

149,000      โรงเรียนวังนํ้า
เขียวพิทยาคม 

อําเภอวังน้ําเขียว

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/31) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

26 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 26 
เมตร ยาว 68 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.5
 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

70,000        โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม 

อําเภอดานขุนทด

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/32) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

27 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังไมแดงพิทยา
คม อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 40 
เมตร ยาว 79 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

280,000      โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม
 อําเภอประทาย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/33) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

28 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังรางพิทยาคม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขนาดกวาง 37 เมตร ยาว 
170 เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1:1.5  ปริมาตรดินขุด
 14,817 ลบ.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

830,000      โรงเรียนวังราง
พิทยาคม 

อําเภอสูงเนิน

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/34) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

29 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกสระเก็บนํ้ากวาง 40 ยาว 75 
เมตร ลึกเฉลี่ย 8 เมตร ลาดชัน 1:1  
 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,600 
ลบ.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

458,000      โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม 

อําเภอวังน้ําเขียว

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/35) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

30 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 6.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 2,259 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

49,000        โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/36) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

31 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสองครพิทยาคม
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 6.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 16,521 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินพรอมขนยายไมนอยกวา
 16,521 ลบ.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

800,000      โรงเรียนสองค
รพิทยาคม 

อําเภอสูงเนิน

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/37) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

32 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 30 
เมตร ยาว 120 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 
เมตร ความลาดเอียง 1:1 พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง  
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

500,000      โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา 
อําเภอปกธงชัย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/38) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

33 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 63 
เมตร ยาว 87 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

674,000      โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม 

อําเภอชุมพวง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/39) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

34 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกสระกักเก็บนํ้าขนาดกวาง 35 
เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 4,740 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดิน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

164,500      โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร 
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/40) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

35 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกสระกักเก็บนํ้าขนาดกวาง 62 
เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 
เมตร หรือปริมาตรรวมไมนอยกวา 
9,700 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคัน
ดิน   ตามแบบและรายละเอียดที่   
อบจ.นม.กําหนด

332,200      โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว 

อําเภอสีคิ้ว

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

36 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสูงเนิน อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 5.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 3,750 ลบ.ม. เกลี่ยตกแตงคัน
ดินพรอมขนยายไมนอยกวา 3,000 
ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด

170,000      โรงเรียนสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/43) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

37 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม อําภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

ชวงที่ 1 ขุดลอกขยายใหปากกวาง
เฉลี่ย 64 เมตร ยาว 77 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.00 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง
ชวงที่ 2 ขุดลอกขยายใหปากกวาง
เฉลี่ย 41 เมตร ยาว 97 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.00 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

164,300      โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม
 อําภอเฉลิมพระ

เกียรติ

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/45) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

38 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คม อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอก กวางเฉลี่ย 65 เมตร ยาวเฉลี่ย
 80 เมตร ความลึกรวมไมนอยกวา 
5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม
นอยกวา 9,899 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

354,000      โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม 

อําเภอคง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/46) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

39 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

1.ขุดลอกใหปากกวางเฉลี่ย 25 เมตร 
ยาว 54 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
ความลาดเอียง 1:1 พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
2.ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 44 
เมตร ยาว 44 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.5
 เมตร ความลาดเอียง 1:1 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

130,000      โรงเรียนหนอง
บุญมากพิทยา

คม อําเภอ
หนองบุญมาก

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/47) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ
 

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

การ หลัก

3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

40 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 4.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอย
กวา 2,408 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยดิน
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

53,000        โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
 อําเภอบัวลาย

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/49) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

41 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหินดาด อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 70 
เมตร ยาว 74 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.5
 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางโดยรอบฝง
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

330,000      โรงเรียนหินดาด
 อําเภอหวยแถลง

สํานักการ
ชาง

(โอน ครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

1/3.2/51) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

 12,462,000

41
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
1 ปรับปรุงตกแตงหอง

นิทรรศการเพื่อการเรียนรู
พระกรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา

 - จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน
 - จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว
(ตามโครงการปรับปรุงตกแตงหอง
นิทรรศการเพื่อการเรียนรูพระกรณีย
กิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา)

57,078 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง (โอน ครั้งที่ 21)
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

2/2.1/9)

2 กอสรางอาคารโดม
อเนกประสงคโรงเรียนสีค้ิว
 "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กอสรางอาคารโดมอเนกประสงค
ขนาดพื้นที่ 1,520 ตารางเมตร 
จํานวน 1 หลัง  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

8,178,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง (โอน คร้ังที่ 22)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 6

2/2.1/1) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

        8,235,078

2
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 ปรับปรุงตอเติมหลังคา
โดมอเนกประสงค 
หอประชุมอําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงตอเติมหลังคาโดม
อเนกประสงค ขนาดกวาง 12.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

433,000 อําเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/184) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

2 กอสรางรั้ว คสล.พรอม
ประตูเหล็กทางเขา-ออก 
ศูนยประสานงานองคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ประจํา
อําเภอบานเหลื่อม จงัหวัด
นครราชสีมา

1. กอสรางรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร
2. กอสรางประตูเหล็กทางเขา-ออก 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

300,000 อําเภอบานเหลื่อม 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3
6/3.1/184) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

3 กอสรางรั้วโรงเรียน (ดาน
ทิศตะวันออกโรงกรองน้ํา 
มาทางดานหลังอาคาร 
216ล สรางตอจากแนว
เดิม) โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม อําเภอครบุรี จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน (ดานทิศ
ตะวันออกโรงกรองน้ํา มาทางดาน
หลังอาคาร 216ล สรางตอจากแนว
เดิม) ขนาดสูง 2.10 เมตร ยาว 
204 เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/45) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

4 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม อําเภอครบุรี
 จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางทางเดินพรอมหลังคาคลุม 
ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 
115.00 เมตร   (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/108) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

5 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
 อําเภอครบุรี จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดสูง 2.10 
เมตร ยาว 204 เมตร  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/110) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

6 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา อําเภอเมืองยาง 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา อําเภอเมืองยาง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/177) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)48



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

7 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียนมะคา
วิทยา อําเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางทางเดินพรอมหลังคาคลุม 
จํานวน 1 แหง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนมะคาวิทยา 
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/145) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

8 กอสรางลานอเนกประสงค
 คสล. โรงเรียนมะคาวิทยา
 อําเภอโนนสูง จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางลานอเนกประสงค คสล. 
ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 1,300 ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนมะคาวิทยา 
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/146) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

9 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กดานขางโรงเรียน 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
 อําเภอโชคชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดานขางโรงเรียน ขนาดสูง 2.1 เมตร
 ยาว 204 เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/51) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

10 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม อําเภอโชคชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาด
กวาง 2.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/52) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

11 กอสรางลานอเนกประสงค
 คสล. โรงเรียนประทาย  
อําเภอประทาย  จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางลานอเนกประสงค คสล. 
โรงเรียนประทาย  อําเภอประทาย  
จงัหวัดนครราชสีมา

500,000 โรงเรียนประทาย  
อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/115) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

12 กอสรางโรงจอด
รถจกัรยานยนตนกัเรียน 
โรงเรียนประทาย  อําเภอ
ประทาย  จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางโรงจอดรถจกัรยานยนต
นกัเรียน จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/117) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

13 กอสรางโรงจอดรถครูและ
บุคลากร  โรงเรียน
ประทาย  อําเภอประทาย 
 จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางโรงจอดรถครูและบุคลากร  
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/118) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

14 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน  โรงเรียนประทาย
  อําเภอประทาย  จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน  ความ
ยาว 120 เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนประทาย  
อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/119) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

15 กอสรางหลังคาคลุมทาง
เทา โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม อําเภอพระทองคํา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเทา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

307,000 โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/76) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

16 กอสรางโรงอาหารขนาด
เล็ก 260 ที่นัง่ โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม อําเภอ
ปากชอง  จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางโรงอาหารขนาดเล็ก 260 
ที่นัง่ (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

3,510,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม อําเภอปาก

ชอง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/19) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

17 กอสรางประปาหอถังสูง 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 อําเภอโนนไทย
 จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางประปาหอถังสูง โครงเหล็ก
ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร (ถังไฟ
เบอรกลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จํานวน 4 ลูก) พรอมระบบกรองน้ํา  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 อําเภอโนน

ไทย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/92) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

18 กอสรางเรือนพยาบาล 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ อําเภอโนนไทย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางกอสรางเรือนพยาบาล  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

497,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ อําเภอโนน

ไทย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/87) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

19 กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กโดม โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ อําเภอโนน
ไทย จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
แหง (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

365,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ อําเภอโนน

ไทย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/90) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

20 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม อําเภอดานขุนทด
 จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

236,000  โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม อําเภอดาน

ขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/125) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

21 กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ
แบบเซาะรอง โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ แบบเซาะ
รอง (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

500,000  โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา อําเภอดานขุน

ทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/162) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

22 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาด
กวาง 2.60 เมตร ยาว 109 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

500,000  โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา อําเภอดานขุน

ทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/163) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

23 กอสรางรั้วโรงเรียนดาน
ทิศตะวันตก โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺ
โธ อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตก 
ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 200 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

471,200 โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทฺโธ 
อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/168) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

24 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ระหวาง
อาคาร 1 ไปอาคารหองสมุด ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 27 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

119,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทฺโธ 
อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/169) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

25 กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ 
แบบเซาะรอง โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ แบบเซาะ
รอง  (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/192) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

26 กอสรางอาคารหองน้ํา
นกัเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางอาคารหองน้ํานกัเรียนชาย-
หญิง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 78.47
 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

822,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/259) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

27 กอสรางอาคารหองน้ํา
นกัเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนหนองยางพิทยา
คม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางอาคารหองน้ํานกัเรียนชาย-
หญิง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 78.47
 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

822,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/268) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

28 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม อําเภอ
คง จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางหลังคาทางเดินเทา พรอม
หลังคาคลุม ขนาดกวาง 1.50 เมตร
 ยาว 115 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/263) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

29 กอสรางถนนลาดยาง บาน
เทพนมิิตร หมูที่ 3 ตําบล
สํานกัตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา ถึง บานเกาะ
ลอย หมูที่ ๑๐ ตําบล
หนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,000 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 บานเทพนมิิตร หมูที่ 
3 ตําบลสํานกัตะครอ
 อําเภอเทพารักษ  ถึง
 บานเกาะลอย หมูที่ 
๑๐ ตําบลหนองกราด
 อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 1
6/3.1/267) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

30 กอสรางถนนผิวจราจรหิน
คลุก บานนอยหนองแวง 
หมูที่ 12 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ เชื่อม
บานศิลารวมสามัคคี หมูที่
 4 ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 420 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 2,520 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานนอยหนองแวง 
หมูที่ 12 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานศิลารวม
สามัคคี หมูที่ 4 
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน 

6/3.1/260) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

31 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานทํานบเทวดา หมูที่ 5 
ตําบลสํานกัตะครอ เชื่อม
บานเทพประทานพร หมูที่
 19 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ จงัหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่หินคลุก
ไมนอยกวา 1,470 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานทํานบเทวดา หมู
ที่ 5 ตําบลสํานกั
ตะครอ เชื่อมบาน
เทพประทานพร หมูที่
 19 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/266) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

32 กอสรางถนนลาดยางแบบ
เคปซีล บานสํานกัพิมาน 
หมูที่ 12 ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อมบานหนองแหน หมูที่
 1 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

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

2,000,000 บานสํานกัพิมาน หมูที่
 12 ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อมบานหนองแหน 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/645) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

33 กอสรางถนนลาดยาง 
Cape Seal บานฝายโบสถ
 หมูที่ 2 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บาน
หนองบัวโคก หมูที่ 1 
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จตัุรัส จงัหวัดชัยภูมิ

กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 645 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,515
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานฝายโบสถ หมูที่ 2
 ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
จงัหวัดนครราชสีมา 
เชื่อม บานหนองบัว
โคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอ
จตัุรัส จงัหวัดชัยภูมิ

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/688) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบานดอน
เปลา - บานมวง จากหมูที่
 6 บานดอนเปลา ถึง 
บานมวง ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

500,000 บานดอนเปลา - บาน
มวง จากหมูที่ 6 บาน
ดอนเปลา ถึง บานมวง
 ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/285) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

35 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05201 )
บานเหลื่อม - 
บานกุดเวียน อําเภอบาน
เหลื่อม จงัหวัดนครราชสีมา

ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

500,000 บานเหลื่อม -
บานกุดเวียน อําเภอ
บานเหลื่อม

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/40) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโนนโชงโลง
 หมูที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อมบานไทรโยง หมูที่ 
14 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 181 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 905 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 สายบานโนนโชงโลง 
หมูที่ 2 ตําบลดงใหญ 
เชื่อมบานไทรโยง หมู
ที่ 14 ตําบลกระชอน
 อําเภอพิมาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 6
6/3.1/295) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

57



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

37 กอสรางถนน คสล.  สาย
ยางงาม บานศรีเจริญชัย 
หมูที่ 24 ตําบลโบลถ 
อําเภอพิมาย - บานเขวา 
หมูที่ 8  ตําบลประสุข 
อําเภอชุมพวง จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 912 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานศรีเจริญชัย หมูที่
 24 ตําบลโบลถ 
อําเภอพิมาย - บานเข
วา หมูที่ 8  ตําบล
ประสุข อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/307) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

38 กอสรางถนนหินคลุก สาย
บานตลิ่งชัน หมูที่ 5 
ตําบลจระเขหิน เชื่อมบาน
มาบพิมาน หมูที่ 9 
ตําบลครบุรีใต อําเภอคร
บุรี จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 5,000 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

443,000 บานตลิ่งชัน หมูที่ 5 
ตําบลจระเขหิน เชื่อม
บานมาบพิมาน หมูที่ 
9 ตําบลครบุรีใต 
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/98) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

39 กอสรางถนนหินคลุกสาย
บานไผ หมูที่ 6 ตําบล
จระเขหิน เชื่อมบานหวย
ทราย หมูที่ 3 ตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 5,000 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

443,000 บานไผ หมูที่ 6 ตําบล
จระเขหิน เชื่อมบาน
หวยทราย หมูที่ 3 
ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/99) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

40 ถนนหินคลุกสายทางชุมชน
ไชยวาล หมูที่ 2 ในเขต
เทศบาลตําบลไทรโยง -
ไชยวาล เชื่อมบานใหญ 
หมูที่ 8  ตําบลครบุรี  เขต
 อบต.ครบุรี

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 645 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 3,870 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

490,000 ชุมชนไชยวาล หมูที่ 2
 ในเขตเทศบาลตําบล
ไทรโยง -ไชยวาล 
เชื่อมบานใหญ หมูที่ 8
  ตําบลครบุรี  เขต 
อบต.ครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/113) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

41 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่
 ๙ บานดอนกระชาย เขต
องคการบริหารสวน
ตําบลครบุรี ตําบลครบุรี  
อําเภอครบุรี เชื่อมตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 5,650 
ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานดอนกระชาย หมู
ที่ 9 เขตองคการ
บริหารสวนตําบลคร
บุรี ตําบลครบุรี  
อําเภอครบุรี เชื่อม
ตําบลดอน อําเภอปก
ธงชัย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/145) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แนวถนนดานหนา
ของโรงเรียนทางทิศ
ตะวันออกสรางตอจากแนว
เดิม) โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม อําเภอครบุรี จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แนวถนนดานหนาของโรงเรียนทาง
ทิศตะวันออกสรางตอจากแนวเดิม) 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 925 ตาราง
เมตร ไหลทางตามสภาพ  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/44) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

43 กอสรางถนนลาดยางทับ
คอนกรีต โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา อําเภอเมืองยาง
 จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,600 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

476,000 โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา อําเภอเมืองยาง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/176) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

44 ขุดคลองระบายน้ํา 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
อําเภอเมืองยาง จงัหวัด
นครราชสีมา

ขุดคลองระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.50
 เมตร ยาว 370 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา อําเภอเมืองยาง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/178) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กดานขางหอประชุม 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
 อําเภอโชคชัย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดานขางหอประชุม ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 835 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/53) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

60



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

46 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตติกคอนกรีต 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
อําเภอพระทองคํา  
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 7.5 เมตร ยาว
 198 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,485 ตารางเมตร พรอม
ตีเสนจราจร  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

422,000 โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/75) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

47 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 325
 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
 1,950 ตารางเมตร พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา อําเภอดานขุน

ทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/161) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

48 จดัหาน้ําสะอาดภายใน
สํานกัการชาง องคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางประปา จํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม/ชม. 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย
ของสํานกังบประมาณ ระบบผลิต
น้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก 
Size M

3,300,000 จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 5
6/3.1/244) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

49 ซอมสรางและเสริมผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete สายทางจากสี่
แยกหนองปรือ หมูที่ 1 
ตําบลโพธิ์กลาง เชื่อม
ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

ซอมสรางสรางถนนผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete ขนากดวาง 
7.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,635 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,715 
ตร.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

4,000,000 สี่แยกหนองปรือ หมูที่
 1 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง

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

ดําเนนิการป 64)

50 กอสรางถนนหินคลุกบาน
โนนปอแดง หมูที่ 1 
ตําบลหนองบัว เชื่อมบาน
ตะโก ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,185 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
492 ลบ.ม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนปอแดง หมูที่
 1 ตําบลหนองบัว 
เชื่อมบานตะโก ตําบล
บานปรางค อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/409) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

51 กอสรางถนนหินคลุกบาน
โคกนอยพัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลโนนเต็ง สายบาน
โคกนอยพัฒนา ไปบานบะ
ดาวเรือง หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัว อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 501 
ลบ.ม.  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโคกนอยพัฒนา 
หมูที่ 10 ตําบลโนน
เต็ง สายบานโคกนอย
พัฒนา ไปบานบะ
ดาวเรือง หมูที่ 10 
ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/32) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองบัวทุง 
หมูที่ 5 ตําบลตาจัน่ ถึง
เขตเชื่อมตอเทศบาลตําบล
เทพาลัย อําเภอคง 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 310 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,550
 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 
ขาง ๆ ละ 50 ซม.  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

900,000  บานหนองบัวทุง หมูที่
 5 ตําบลตาจัน่ ถึงเขต
เชื่อมตอเทศบาลตําบล
เทพาลัย อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

6/3.1/38) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

53 ซอม/สรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
โกรกหิน หมูที่ 8  ตําบล
หันหวยทราย เชื่อมบานไร
ออย หมูที่ 4  ตําบล
กระทุมราย อําเภอ
ประทาย จงัหวัด
นครราชสีมา

คาซอม/สรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 792 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4,752 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,180,000 บานโกรกหิน หมูที่ 8 
 ตําบลหันหวยทราย 
เชื่อมบานไรออย หมูที่
 4  ตําบลกระทุมราย
 อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/256) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

54 กอสรางถนนดินผิวจราจร
หินคลุก บานโนนเสว หมูที่
 11 ตําบลกระเบ้ืองใหญ 
เชื่อมบานดอนเขวา หมูที่ 
2 ตําบลชีวาน  อําเภอพิ
มาย จงัหวัดนครราชสีมา

คากอสรางถนนดินผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 820 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,280
 ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนเสว หมูที่ 11
 ตําบลกระเบื้องใหญ 
เชื่อมบานดอนเขวา 
หมูที่ 2 ตําบลชีวาน  
อําเภอพิมาย

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(ทบทวน

6/3.1/791) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

55 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Asphaltic Conere) 
บานหนองโบสถพัฒนา 
หมูที่ 20 ตําบลโคก
กระชาย เชื่อมบานหินลับ 
หมูที่ 12 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จงัหวัด
นครราชสีมา

คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

396,000 บานหนองโบสถพัฒนา
 หมูที่ 20 ตําบลโคก
กระชาย เชื่อมบาน
หินลับ หมูที่ 12 
ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1
6/3.1/122) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

56 กอสรางอาคารอํานวยการ คากอสรางอาคารอํานวยการ 
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000          จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

57 กอสรางอาคารสํานกังาน
ชั่วคราว 1

คากอสรางอาคารอาคารสํานกังาน
ชั่วคราว 1 ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร พื้นที่รวมไมนอย
กวา 144 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,152,000       จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

58 กอสรางอาคารสํานกังาน
ชั่วคราว 2

คากอสรางอาคารอาคารสํานกังาน
ชั่วคราว 2 ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร พื้นที่รวมไมนอย
กวา 112 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

896,000          จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

59 ปรับปรุงตอเติมอาคาร
สํานกังาน องคการบริหาร
สวนจงัหวัดนครราชสีมา

คาปรับปรุงตอเติมอาคารสํานกังาน 
องคการบริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา ดังนี้
 - งานปรับปรุงสํานกังานชั้น 1 
(สวนปรับปรุงหองปลัด) พื้นที่ไมนอย
กวา 390 ตารางเมตร
 - งานปรับปรุงสํานกังานชั้น 2 พื้นที่
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร
 - งานปรับปรุงหลังคาอาคาร
สํานกังาน พื้นที่ไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร
 - งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ภายในสํานกังานชั้น 1 (สวนตอเติม)
 และสํานกังานชั้น 2
 - งานทาสี ภายนอกและภายใน
อาคารสํานกังาน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

8,625,800       จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

60 กอสรางอาคารจอดรถ 
สํานกัการชาง องคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

คากอสรางอาคารจอดรถ ขนาดกวาง
 7.00 เมตร ยาว 162 เมตร หรือ
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 1,134 
ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,100,000       จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

61 กอสรางลานเอนกประสงค
 สํานกัการชาง องคการ
บริหารสวนจงัหวัด
นครราชสีมา

คากอสรางลานเอนกประสงค ขนาด
กวาง 25.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 
750 ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

498,000          จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

62 ปรับปรุงอาคารหอง
ปฏิบัติงาน (กลุมงาน
วิศวกรรมไฟฟา)

คาปรับปรุงอาคารหองปฏิบัติงาน 
(กลุมงานวิศวกรรมไฟฟา) ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร
 หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 84 
ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000          จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

63 ปรับปรุงซอมแซมร้ัว
สํานกังานและตาขายกั้น
สนามฟุตบอล

คาปรับปรุงซอมแซมร้ัวสํานกังาน
และตาขายกั้นสนามฟุตบอล จํานวน
 2 งาน  ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด

499,000          จงัหวัดนครราชสีมา สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 ) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

64 ปรับปรุงซอมแซมโรง
อาหาร โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

612,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/61) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

65 ปรับปรุงหองประชุม (ใต
ถุนอาคาร 4 ชั้น 12 
หองเรียน) โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

ปรับปรุงหองประชุม (ใตถุนอาคาร 4
 ชั้น 12 หองเรียน) โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม
 กําหนด)

557,100 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/64) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

66 กอสรางลูวิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

กอสรางลูวิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 520 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)

83,900 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/66) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

67 กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา นครราชสีมา

กอสรางอาคารโรงจอดรถ ยาว 60 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

755,900 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/67) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

68 กอสรางอาคารปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
 นครราชสีมา

กอสรางอาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 4 หอง ขนาด
หองละ 8x12 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)

4,000,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/68) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

69 กอสรางอาคารหองน้ํา
นกัเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา นครราชสีมา

กอสรางอาคารหองน้ํานกัเรียนชาย -
 หญิง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 78.47 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

822,000 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 

นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/69) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

70 กอสรางอาคารหองน้ํา
นกัเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางอาคารหองน้ํานกัเรียนชาย -
 หญิง  (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

822,000 โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/188) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

71 ปรับปรุงอาคารเรียน 
424ล โรงเรียนหินดาด
วิทยา อําเภอหวยแถลง 
จงัหวัดนครราชสีมา

ติดต้ังหนาตางกระจกอลูมิเนยีม
อาคาร 424ล ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
 408.00 ตร.ม.  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

915,000 โรงเรียนหินดาดวิทยา
 อําเภอหวยแถลง

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/278) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

72 กอสรางอาคารหองน้ํา
นกัเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คม อําเภอจกัราช จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางหองน้ํานกัเรียนขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 78.47 ตารางเมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

822,000 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม อําเภอจกั

ราช

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

6/3.1/42) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

73 กอสรางถนน Asphaltic 
Concrete บานหนอง
ผักบุง หมูที่ 11 ตําบล
หนองน้ําใส เชื่อมบานบุคา
 หมูที่ 3 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

คากอสรางถนน Asphaltic 
Concrete ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,490 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานหนองผักบุง หมูที่
 11 ตําบลหนองน้ําใส
 เชื่อมบานบุคา หมูที่ 
3 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 1 
6/3.1/847) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

74 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED
 Street Light Solar 
Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
01201 บ.บุ - บ.ลองตอง
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.บุ - บ.ลองตอง 
อําเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/1) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)

70



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

75 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01204
 บ.โคกไผนอย-บ.นาตม อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกไผนอย-บ.นาตม
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/3) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

76 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01210
 บ.นากลาง - บ.โปง
แมลงวัน อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
 3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.นากลาง - บ.โปง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/8) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

77 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01211
 บ.หนองไทร - บ.โกรก
เดือนหา อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองไทร - บ.โกรก
เดือนหา อําเภอเมือง 
จงัหวัดนครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/9) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

78 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01312
 บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.วัดเลียบ-บ.พุดซา อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/10) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

79 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01313
 บ.หนองออก-บ.หัวสระ อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองออก-บ.หัว
สระ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/11) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

80 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01314
 บ.ขี้ตุน-บ.หนองสมอ อ.
เมือง,อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ขี้ตุน-บ.หนองสมอ 
อ.เมือง,อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/12) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

81 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01316
 บ.ยองแยง-วัดพนมวัน อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ยองแยง-วัดพนมวัน
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/14) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

82 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.01219
 สามแยก ทล.2-บ.ยองแยง
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 สามแยก ทล.2-บ.
ยองแยง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/15) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

78



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

83 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.02101
 บ.มาบพิมาน-บ.ตลิ่งชัน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.มาบพิมาน-บ.ตลิ่ง
ชัน อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/19) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

84 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.02204
 บ.สระวานพระยา-บ.หัว
ทํานบ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.สระวานพระยา-บ.
หัวทํานบ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/22) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

80



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

85 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.02305
 บ.หนองสะแก-บ.หนอง
หินโคน อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองสะแก-บ.
หนองหินโคน อ.ครบุรี
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/23) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

81



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

86 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.02306
 บ.ซับระวิง-บ.บอลิง อ.คร
บุรี จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ซับระวิง-บ.บอลิง 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/24) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

87 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.04302
 บ.คงถาวร-บ.คงสามัคคี  
อ.คง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.คงถาวร-บ.คง
สามัคคี  อ.คง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/28) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

83



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

88 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.04305
 โครงการศึกษาทดลอง
แกปญหาดินเค็ม อ.คง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 โครงการศึกษาทดลอง
แกปญหาดินเค็ม อ.คง
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/31) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

84



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

89 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.04306
 บ.ตะโก-บ.ชอระกา อ.คง 
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ตะโก-บ.ชอระกา อ.
คง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/32) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

85



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

90 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.05503
 บ.วังแร-บ.ดอนเปลา อ.
บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.วังแร-บ.ดอนเปลา 
อ.บานเหลื่อม จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/38) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

86



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

91 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.07203
 บ.หนองหญาปลอง-บ.กุด
จอก อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองหญาปลอง-บ.
กุดจอก อ.โชคชัย จ.
นครราชสีม

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/44) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

92 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.08202
 บ.โกรกลึก-บ.คายทะยิง 
อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ 
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โกรกลึก-บ.คายทะ
ยิง อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/49) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

88



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

93 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.08304
 บ.ดานนอก-บ.วัง อ.ดาน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดานนอก-บ.วัง อ.
ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/51) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

94 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.08305
 บ.หวย-บ.หนองบัวละคร 
อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หวย-บ.หนองบัว
ละคร อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/52) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

90



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

95 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.08307
 บ.ดานขุนทด-บ.โนนเต็ง 
อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดานขุนทด-บ.โนน
เต็ง อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/54) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

96 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.08309
 ตอเขต อบต.ตะเคียน
ควบคุมทาขี้เหล็ก อ.ดาน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม.ตอ
เขต อบต.ตะเคียน
ควบคุมทาขี้เหล็ก อ.
ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/55) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

97 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.09202
 ตลาดโคกสวาย-บ.หนอง
หอย อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ตลาดโคกสวาย-บ.
หนองหอย อ.โนนไทย
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/57) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

93



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

98 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.09203
 บ.สายออ-บ.ตลุกชั่งโค อ.
โนนไทย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.สายออ-บ.ตลุกชั่งโค
 อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/58) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

99 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.10301
 บ.โคกสะอาด-บ.ขามเฒา 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกสะอาด-บ.ขาม
เฒา อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/61) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

100 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.10202
 บ.ดานคนคบ-ปากทาง
เทศบาล อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดานคนคบ-ปากทาง
เทศบาล อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/62) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

101 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.10204
 บ.กลึง-บ.หนองสะแก อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.กลึง-บ.หนองสะแก
 อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/64) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

102 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.10206
 มิตรภาพ-บ.หนองโจด อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 มิตรภาพ-บ.หนองโจด
 อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/66) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

103 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.10307
 บ.หนองกระโดน-บ.ดาน
คนคบ อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองกระโดน-บ.
ดานคนคบ อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/67) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

104 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.11202
 ขามสะแกแสง-บ.โนนผักชี
 อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ขามสะแกแสง-บ.โนน
ผักชี อ.ขามสะแกแสง
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/73) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

105 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.12202
 บ.ดอนคนทา-บ.หนองหวา
 อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดอนคนทา-บ.
หนองหวา อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/77) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

106 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.12204
 หนองหญาปลอง-บ.ดาน
ชาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 หนองหญาปลอง-บ.
ดานชาง อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/77) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

107 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.12206
 บ.ตาลาด-บ.หนองอาย
แหนบ อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ตาลาด-บ.หนอง
อายแหนบ อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/78) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

108 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.12207
 บ.กรวย - บ.เสมาใหญ อ.
บัวใหญ จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.กรวย - บ.เสมาใหญ
 อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/79) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

109 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.12208
 บ.หนองแจงใหญ-บ.อีโค 
อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองแจงใหญ-บ.อี
โค อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/80) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

110 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.13201
 บ.เขวา ม.6 - บ.นางรํา 
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เขวา ม.6 - บ.
นางรํา อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/81) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

111 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.13202
 หนองมวงใหญ-บ.หนองกุง
 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 หนองมวงใหญ-บ.
หนองกุง อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/82) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

112 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.14202
 บ.พระบึง-บ.พัดทะเล อ.
ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.พระบึง-บ.พัดทะเล 
อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/89) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

113 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.14203
 บ.โคกศิลา-บ.หัน อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกศิลา-บ.หัน อ.
ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/90) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

114 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.14204
 บ.เกานางเหริญ-บ.โกรก
ละลาย อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เกานางเหริญ-บ.
โกรกละลาย อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/91) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

115 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.14305
 บ.ลําซอ-บ.โคกสมอ อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ลําซอ-บ.โคกสมอ 
อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/92) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

116 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.15101
สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม.
15101สายเมนที่ 3 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/100) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

117 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.15102
 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม.
15102 สายเมนที่ 4
 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/101) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

118 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.16101
 บ.เจริญผล-บ.สระแกว อ.
หวยแถลง จ.นครราชสีมา

 คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เจริญผล-บ.สระแกว
 อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/110) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

119 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.16202
 บ.หนองเครือ-บ.หวยแคน
 อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

 คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองเครือ-บ.หวย
แคน อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/111) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

120 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.17301
 บ.เหลาจ่ัน-บ.หนองมวง 
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เหลาจัน่-บ.หนอง
มวง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/116) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

121 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.17303
 บ.หนองโน-บ.หนองตาด 
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองโน-บ.หนอง
ตาด อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/118) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

122 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.17304
 บ.ประสุข-บ.หนองจิก อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ประสุข-บ.หนองจกิ
 อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/119) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

123 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.17305
 บ.ละโว- บ.เขวา อ.ชุมพวง
 จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ละโว- บ.เขวา อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/120) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

124 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.17306
 บ.หนองไร-บ.ลุงประดู อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองไร-บ.ลุงประดู
 อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/121) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

125 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.17307
 บ.โนนรัง-บ.บูรพา อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โนนรัง-บ.บูรพา อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/122) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

126 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.18201
 บ.มะเกลือใหม-บ.สูงเนิน 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.มะเกลือใหม-บ.สูง
เนนิ อ.สูงเนนิ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/126) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

127 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.18203
 สุขาภิบาลสูงเนิน-
โบราณสถานวัดธรรมจักร
เสมาราม อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000  สุขาภิบาลสูงเนนิ-
โบราณสถานวัด
ธรรมจกัรเสมาราม อ.
สูงเนนิ จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/128) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

128 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.18204
 สุขาภิบาลสูงเนิน-
ปราสาทหินเมืองแขก อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 สุขาภิบาลสูงเนนิ-
ปราสาทหินเมืองแขก
 อ.สูงเนนิ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/129) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

129 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.19101
 บ.หนองกระโดน-บ.หนอง
มวง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองกระโดน-บ.
หนองมวง อ.ขาม
ทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/138) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

130 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.19202
 บ.หนองค-ูบ.โปงสุริยา อ.
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองค-ูบ.โปงสุริยา
 อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/139) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

131 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.19303
 บ.ขามทะเลสอ-บ.โนน อ.
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ขามทะเลสอ-บ.โนน
 อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/140) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

132 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.19005
 บ.โตนด ม.3 ต.พันดุง-บ.
โนนตาล ม.2 ต.บึงออ อ.
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โตนด ม.3 ต.พัน
ดุง-บ.โนนตาล ม.2 ต.
บึงออ อ.ขามทะเลสอ
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/142) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

133 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.20101
 บ.ลาดใหญ-บ.หนองไทร 
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ลาดใหญ-บ.หนอง
ไทร อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/143) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

134 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.20304
 บ.หนองนํ้าใส-บ.สงา
พัฒนา อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองน้ําใส-บ.สงา
พัฒนา อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/145) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

135 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.21103
 เขาจันทรหอม-บ.บุงเตย 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 เขาจนัทรหอม-บ.บุง
เตย อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/149) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

136 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.21104
 รร.นิคมชลฯ-ซับเศรษฐี 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 รร.นคิมชลฯ-ซับ
เศรษฐี อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/150) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

137 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.21205
 บ.ขนงพระกลาง-บ.โปง
กระสัง อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ขนงพระกลาง-บ.
โปงกระสัง อ.ปากชอง
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/151) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

138 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.21206
 บ.บุงเตย-บ.สระนํ้าใส อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.บุงเตย-บ.สระน้ําใส
 อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/152) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

139 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.21109
 หนองไทร-วังไทร อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 หนองไทร-วังไทร อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/153) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

140 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.21110
 บ.ทรัพยเศรษฐี-บ.กุดโงง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ทรัพยเศรษฐี-บ.กุด
โงง อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/154) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

141 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.22303
 บ.ซับตะครอ-บ.ทาตะแบก
 อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ซับตะครอ-บ.ทา
ตะแบก อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/160) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

142 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.24301
 บ.สําโรงเหนือ-บ.สํา
พะเนียง อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.สําโรงเหนอื-บ.สํา
พะเนยีง อ.โนนแดง 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/166) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

143 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.25301
 บ.บุตะโก-บ.หนองไมสัก 
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.บุตะโก-บ.หนองไม
สัก อ.วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/167) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

144 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.25302
 บ.บะใหญ-บ.โคกสะแก
ราช อ.วังนํ้าเขียว จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.บะใหญ-บ.โคก
สะแกราช อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/168) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

145 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.25303
 แยก ทล.304-บ.ซับ
กานเหลือง อ.วังนํ้าเขียว 
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 แยก ทล.304-บ.ซับ
กานเหลือง อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีม

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/169) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

146 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.27302
 บ.เมืองยาง-บ.กระเบ้ือง
นอก อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เมืองยาง-บ.
กระเบ้ืองนอก อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/174) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

142



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

147 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.26203
 บ.ชุมชนพัฒนา-บ.หนอง
แวง อ.เทพารักษ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ชุมชนพัฒนา-บ.
หนองแวง อ.เทพารักษ
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/172) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

148 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.27201
 บ.โนนละกอ-บ.ปลักแรต 
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โนนละกอ-บ.ปลัก
แรต อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/173) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

149 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.27303
 บ.หนองสะแก-บ.เมืองยาง
 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองสะแก-บ.เมือง
ยาง อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/175) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

150 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.27304
 บ.โนนละกอ-บ.เขวา อ.
เมืองยาง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โนนละกอ-บ.เขวา 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/176) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

151 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.12205
 บ.หนองบัวลาย-บ.หนอง
แดงนอย อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองบัวลาย-บ.
หนองแดงนอย อ.บัว
ลาย จ.นครราชสีม

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/177) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

152 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.32202
 บ.โนนหมัน-บ.มะดัน อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โนนหมัน-บ.มะดัน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/181) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

153 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.30302
 แยกทางหลวงหมายเลข 
205-บ.กุดไผ  อ.พระ
ทองคํา จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 แยกทางหลวง
หมายเลข 205-บ.กุด
ไผ  อ.พระทองคํา จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/179) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

154 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.32301
 บ.โนนเลียบ-บ.หนองยาง 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โนนเลียบ-บ.หนอง
ยาง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/180) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

155 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.32203
 บ.ดานกะตา-บ.โสง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดานกะตา-บ.โสง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/182) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

156 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.32204
 บ.หนองโจด-บ.โนนมัน
เทศ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองโจด-บ.โนนมัน
เทศ อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/183) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

157 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.06201
 บ.หินโคน-บ.หนองขาม 
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หินโคน-บ.หนอง
ขาม อ.จกัราช จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/39) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

158 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.06202
 บ.หนองขาม-บ.คลองเมือง
 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองขาม-บ.คลอง
เมือง อ.จกัราช จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/40) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

159 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.06203
 บ.โคกหนองโสน ม.2,3 อ.
จักราช จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกหนองโสน ม.
2,3 อ.จกัราช จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

160 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.16203
 บ.หนองแสง-บ.หนองมวง
 อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองแสง-บ.หนอง
มวง อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/112) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

161 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.16204
 บ.หินดาด-บ.หนองปด อ.
หวยแถลง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000  บ.หินดาด-บ.หนอง
ปด อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/113) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

162 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.16005
 บ.หนองจิก-บ.ปรางค อ.
หวยแถลง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองจกิ-บ.ปรางค 
อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/114) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

158



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

163 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม.16006
 บ.โนนสุวรรณ-บ.โนนเสมา
 อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โนนสุวรรณ-บ.โนน
เสมา อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/115) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

164 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
10305 บ.โคงกระพี้ - บ.
คลา อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคงกระพี้ - บ.คลา 
อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/65) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

165 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01205 บ.หนองพลวงใหญ
 - บ.หนองบัวศาลา อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองพลวงใหญ - 
บ.หนองบัวศาลา อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/4) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

166 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01207 บ.โพธิ์เตี้ย - บ.พล
กรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โพธิ์เตี้ย - บ.พลกรัง
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/5) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

167 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01208 บ.ตะคองเกา - บ.
หนองกระทุม อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ตะคองเกา - บ.
หนองกระทุม อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/6) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

168 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01209 บ.พะเนาว - บ.
โตนด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.พะเนาว - บ.โตนด 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/7) 

(กันเงินป 63 
ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

169 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01221 บ.ฝาย - บ.นาตม 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ฝาย - บ.นาตม อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/16) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

170 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
08201 บ.แปรง - บ.หนอง
กราด อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.แปรง - บ.หนอง
กราด อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/48) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

171 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01315 บ.โคกกรวด - บ.
หนองนมนาง อ.เมือง,อ.
ปกธงชัย  จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกกรวด - บ.
หนองนมนาง อ.เมือง
,อ.ปกธงชัย  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/13) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

172 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
09304  บ.มะคา - บ.โตนด
 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.มะคา - บ.โตนด อ.
โนนไทย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/59) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

173 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01222  บ.โกรก - ถนน
มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โกรก - ถนน
มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/17) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

174 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
01223 บ.เสาหงษ - บ.นา
กลาง อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เสาหงษ - บ.นา
กลาง อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/18) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

175 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
02102 บ.เทพนิมิตร - บ.
ประดูงาม อ.ครบุรี  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เทพนมิิตร - บ.
ประดูงาม อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/20) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

176 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
02307 บ.แชะ - บ.โนน
กลาง อ.ครบุรี  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.แชะ - บ.โนนกลาง 
อ.ครบุรี  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/25) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

177 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
04203 บ.ตะโก - บ.โคก
ตะพาบ อ.คง  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ตะโก - บ.โคก
ตะพาบ อ.คง  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/29) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

178 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
04204 บ.หนองบง - บ.
สี่เหลี่ยม อ.คง  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองบง - บ.
สี่เหลี่ยม อ.คง  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/30) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

179 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
05201 บ.เหลื่อม - บ.กุด
เวียน อ.บานเหลื่อม จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.เหลื่อม - บ.กุดเวียน
 อ.บานเหลื่อม จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/36) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

180 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
05302 บ.หนองมวงชาง
พิมพ - บ.หนองพลวง  อ.
บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 หนองพลวง  อ.บาน
เหลื่อม จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/37) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

181 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
07305  บ.ดานเกวียน - 
บ.กุดจอกใหญ อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดานเกวียน - บ.กุด
จอกใหญ อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/45) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

182 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
07306 แยกทางหลวง 
2017 - บ.หนองทองคํา อ.
โชคชัย  จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 แยกทางหลวง 2017
 - บ.หนองทองคํา อ.
โชคชัย  จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/46) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

183 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
07208  บ.ปอพราน - บ.
หัวสะพาน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ปอพราน - บ.หัว
สะพาน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/47) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

184 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
07301 บ.โคกวังวน - บ.ขี้
ตุน  อ.โชคชัย  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกวังวน - บ.ขี้ตุน 
 อ.โชคชัย  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/42) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

185 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
07202  บ.ดานเกวียน - 
บ.กอก อ.โชคชัย  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดานเกวียน - บ.กอก
 อ.โชคชัย  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/43) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

186 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
10203  บ.บิง - บ.เหมต่ํา 
 อ.โนนสูง,อ.จักราช  จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.บิง - บ.เหมต่ํา  อ.
โนนสูง,อ.จกัราช  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/63) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

182



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

187 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
10309  บ.ดงพลอง - 
เทศบาลมะคา  อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดงพลอง - เทศบาล
มะคา  อ.โนนสูง  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/69) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

188 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
11201 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บ.หวย อ.ขาม
สะแกแสง  จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บ.หวย อ.
ขามสะแกแสง  จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/72) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

189 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
12301  บ.หนองพลวง - 
บ.โคกสะอาด อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองพลวง - บ.
โคกสะอาด อ.บัวใหญ
 จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/74) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

190 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
12203  บ.ปาตอง - บ.
หลุบกุง  อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ปาตอง - บ.หลุบกุง 
 อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/76) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

191 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
22201  บ.ไทยเจริญ - 
โบราณสถานปราสาทหิน
ถนนหัก อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ไทยเจริญ - 
โบราณสถานปราสาท
หินถนนหัก อ.หนอง
บุญมาก จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/158) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

192 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
22302  บ.ซับตะครอ - บ.
หัวทํานบ  อ.หนองบุญมาก
 จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ซับตะครอ - บ.หัว
ทํานบ  อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/159) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

193 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
22204  บ.ใหมอุดม - บ.
พระ อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ใหมอุดม - บ.พระ 
อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/161) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

194 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
13203  บ.ดอนมัน - บ.
ละเลิงหิน อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ดอนมัน - บ.ละเลิง
หิน อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/83) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

195 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
13304  บ.ไรออย - บ.หัน
หวยทราย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ไรออย - บ.หันหวย
ทราย อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/84) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

196 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
13305  บ.ทุงมน - บ.
สําโรง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.ทุงมน - บ.สําโรง 
อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/85) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

197 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
14306  บ.หนองแฟบ - บ.
โคกนางเหริญ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองแฟบ - บ.โคก
นางเหริญ อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/93) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

198 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
14307  บ.โคกสระนอย - 
บ.เกาสะแกราช อ.ปกธงชัย
 จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.โคกสระนอย - บ.
เกาสะแกราช อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/94) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

199 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
14308  บ.นกออก - บ.
หนองหญาปลอง อ.ปก
ธงชัย  จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.นกออก - บ.หนอง
หญาปลอง อ.ปกธงชัย
  จ.นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/95) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

200 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
15103 สายเมนที่ 1 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม. 
15103 สายเมนที่ 1
 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/102) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

201 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
15204  บ.หนองปรือ - บ.
ดงใหญ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองปรือ - บ.ดง
ใหญ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/103) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

202 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
15205  สายเมนที่ 5  
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 ถนนสาย อบจ.นม. 
15205  สายเมนที่ 
5  อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/104) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

203 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
18205  บ.กุดจิก - บ.โนน
คา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.กุดจกิ - บ.โนนคา 
อ.สูงเนนิ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/130) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

204 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
18206  บ.หนองตะไก - 
บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.หนองตะไก - บ.
ดอนกอก อ.สูงเนนิ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/131) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

200



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

205 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell)
 ถนนสาย อบจ.นม. 
18307  บ.บุใหญ - บ.นา
ตะโครก อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

คาใชจายในการติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED 
Street Light Solar Cell 60W พรอมอุปกรณ
ครบชุด
 1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline 
Type ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
 1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
 1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการ
ใชพลังงานไฟฟา 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตรพรอมตอมอ
3. คาแรงติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 บ.บุใหญ - บ.นาตะ
โครก อ.สูงเนนิ จ.
นครราชสีมา

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 20 )
(เปลี่ยนแปลง คร้ัง

ที่ 7
6/3.1/132) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

201



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

206 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสําพะเนยีง หมู
ที่ 7 ตําบลสําพะเนยีง 
อําเภอโนนแดง เชื่อม 
บานมะเหลื่อม ตําบล
นางรํา อําเภอประทาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 670 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 2,680 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ  ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

1,500,000 บานสําพะเนยีง หมูที่
 7 ตําบลสําพะเนยีง 
อําเภอโนนแดง เชื่อม
 บานมะเหลื่อม ตําบล
นางรํา อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 6
6/3.1/175) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

207 กอสรางถนนหินคลุก สาย
เชื่อมตําบลโนนเมืองพัฒนา
 และตําบลมาบกราด 
บานหนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร อําเภอ
ดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 419 ลบ.ม. พรอมเกรด
บดทับแนน ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 ตําบลโนนเมืองพัฒนา
 และตําบลมาบกราด 
บานหนองแดง หมูที่ 
3 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/102) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

202



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

208 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบาลสาย
โกรกสมอ 4 รหัสสายทาง
 นม.ถ.61-008 บาน
โกรกสมอ หมูที่ 4 ตําบล
หนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 156 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 780 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

500,000 ถนนเทศบาลสาย
โกรกสมอ 4 บาน
โกรกสมอ หมูที่ 4 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/114) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

209 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแปรง หมูที่ 11
 ตําบลบานแปรง เชื่อม 
บานหัวนา ตําบลหนองไทร
 อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 194 
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปน
ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 116.4
 ลบ.ม. หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
776 ตร.ม. ลงลูกรังขางละ 0.30 
เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานแปรง หมูที่ 11 
ตําบลบานแปรง เชื่อม

 บานหัวนา ตําบล
หนองไทร อําเภอดาน

ขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/105) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

210 กอสรางถนน (สายแยก
ถนนดานขุนทด/สีค้ิวบาน
หินหลอง) ตําบลตะเคียน 
เชื่อมบานหินดาด หมูที่ 1
 ตําบลหินดาด อําเภอดาน
ขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 705 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 4230 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 ตําบลตะเคียน เชื่อม
บานหินดาด หมูที่ 1 
ตําบลหินดาด อําเภอ

ดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 6
6/3.1/684) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

203



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

211 กอสรางถนนลาดยาง สาย
บานหินดาด-คายทะยิง 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา (บานโกรกลึก
 ตําบลตะเคียน กม 2171
 แยกทางหลวงหมายเลข 
201-บานโคกกระพี้ทอง 
ตําบลหินดาด)

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 790 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6320   
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานหินดาด-คายทะยิง
 อําเภอดานขุนทด-
บานโคกกระพี้ทอง 

ตําบลหินดาด)

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

6/3.1/83) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

212 กอสรางถนนหินคลุก บาน
มาบกราด หมูที่ 4 ตําบล
พันชนะ เชื่อมบานมะเริง 
หมูที่ 3 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 1320 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
837 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

1,000,000 บานมาบกราด หมูที่ 4
 ตําบลพันชนะ เชื่อม
บานมะเริง หมูที่ 3 

ตําบลบานเกา อําเภอ
ดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(ทบทวน

6/3.1/620) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

213 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานง้ิวพัฒนา หมูที่
 10 ตําบลทาหลวง เชื่อม
บานพุทรา  ตําบลรังกา
ใหญ  อําเภอพิมาย 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,057 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 6,342 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,500,000  บานง้ิวพัฒนา หมูที่ 
10 ตําบลทาหลวง 
เชื่อมบานพุทรา  
ตําบลรังกาใหญ  

อําเภอพิมาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 6
6/3.1/807) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

214 กอสรางถนน คสล. จาก
บานตะบอง หมูที่ 1 ตําบล
โบสถ - บานจารยตํารา 
หมูที่ 5 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 187 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 935 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานตะบอง หมูที่ 1 
ตําบลโบสถ - บาน
จารยตํารา หมูที่ 5 

ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/290) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

215 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานโนนกระ
เพรา หมูที่ 15 ตําบลดง
ใหญ เชื่อมถึง บานแทน 
หมูที่ 9 ตําบลประสุข 
อําเภอชุมพวง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 942 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานโนนกระเพรา หมู
ที่ 15 ตําบลดงใหญ 
เชื่อมถึง บานแทน 

หมูที่ 9 ตําบลประสุข
 อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/296) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

216 กอสรางถนน คสล. สาย
สระหนองจกิ (เลียบ
เหมือง) หมูที่ 2 บาน
สัมฤทธิ์ ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย เชื่อม บาน
สม หมูที่ 2 ตําบลดอน
ชมพู อําเภอโนนสูง 
จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.  ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 242 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 968 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานสัมฤทธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลสัมฤทธิ์ 

อําเภอพิมาย เชื่อม 
บานสม หมูที่ 2 
ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/298) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

217 กอสรางถนน คสล. สาย
บานหนองจกิ หมูที่ 6 
ตําบลโบสถ อําเภอพิมาย -
 บานวัดจนัทร หมูที่ 4 
ตําบลประสุข อําเภอชุม
พวง จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 183 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 915 
ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองจกิ หมูที่ 6
 ตําบลโบสถ อําเภอพิ
มาย - บานวัดจนัทร 
หมูที่ 4 ตําบลประสุข

 อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/304) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

218 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานซาด หมูที่ 
6 ตําบลชีวาน - บานโนน
เสว หมูที่ 11 ตําบล
กระเบ้ืองใหญ อําเภอพิ
มาย จงัหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 968 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด

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

กระเบ้ืองใหญ 
อําเภอพิมาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/297) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

219 กอสรางถนน คสล.บาน
หนองบอน หมูที่ 17 (วัด
ปาภูมิรักษ ตําบลโบสถ - 
บานหนองคูประชาสรรค 
หมูที่ 17 ตําบลรังกาใหญ
 อําเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนน คสล.  ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 242 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 968 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

500,000 บานหนองบอน หมูที่ 
17 ตําบลโบสถ - 
บานหนองคูประชา

สรรค หมูที่ 17 ตําบล
รังกาใหญ อําเภอพิมาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

6/3.1/305) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

220 ปรับปรุง ซอมแซมหองน้ํา
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง ซอมแซมหองน้ําอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (อาคาร 
4) โรงเรียนครบุรี จํานวน 24 
รายการ (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

72,900 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/20) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

221 ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคา
และกันสาดโรงอาหาร โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาและกัน
สาดโรงอาหาร โรงเรียนครบุรี 
จํานวน 13 รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

127,000 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/21) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

222 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นกัเรียนหญิง แบบ
มาตรฐาน 6 ที่นัง่ โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํานกัเรียน
หญิง แบบมาตรฐาน 6 ที่นัง่ โรง
เรียนครบุรี จํานวน 13 รายการ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

100,000 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/22) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

223 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นกัเรียนชาย แบบ
มาตรฐาน 6 ที่นัง่ โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํานกัเรียน
ชาย แบบมาตรฐาน 6 ที่นัง่ โรง
เรียนครบุรี จํานวน 13 รายการ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

100,000 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/23) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

224 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (อาคาร 
4) โรงเรียนครบุรี ทําความสะอาด
พื้นผิวผนงัอาคารพรอมดําเนนิการ
ทาสีภายนอกภายในอาคารเรียน 4 
ชั้น 12 หองเรียน (อาคาร 4)  พื้นที่
ดําเนนิการทั้งหมดไมนอยกวา 
2,700  ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/24) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

225 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
216ล โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

ทาสีอาคารเรียน 216 ล โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม ทาสีภายนอก – 
ภายใน อาคารเรียน 216 ล จํานวน
 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/47) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

226 เดินระบบประปา โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

เดินระบบประปา โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

40,000 โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/111) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

227 ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (อาคารเรียน 
216 ค) โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

คาทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน
 216 ค จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/107) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

228 ปรับปรุงอาคารนกักีฬา 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

ปรับปรุงอาคารนกักีฬา โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

200,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/112) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

229 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาส)ี 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 (ทาส)ี โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/113) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

230 ติดต้ังโครงตาขายลวด
เหล็กกันนก อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

ติดต้ังโครงตาขายลวดเหล็กกันนก 
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ขนาด
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 68 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 
272  ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/172) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

231 ปรับปรุงซอมแซมสนาม
บาสเก็บบอล โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมสนามบาสเก็ตบอล
 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
1.พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 20 เมตร ยาว 36 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา
 720 ตารางเมตร 
2.เปลี่ยนโครงเหล็กตาขายกั้นสนาม 
ขนาดยาว 20 เมตร สูง 4.5 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนนิการเปลี่ยนโครง
เหล็กตาขายกั้นสนามไมนอยกวา 
180 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

494,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/173) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

232 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
(อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ
 ข และอาคารเรียน
โรงเรียนฝกงานเบ็ดเสร็จ 
ค) โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน (อาคาร
เรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข และอาคาร
เรียนโรงฝกงานเบ็ดเสร็จ ค) 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ทํา
ความสะอาดพื้นผิวผนงัอาคารพรอม
ดําเนนิการทาสีภายนอก ภายใน
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข อาคาร
เรียนโรงฝกงานเบ็ดเสร็จ ค พื้นที่
ดําเนนิการทั้งหมดไมนอยกวา 
2,700 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/174) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

233 ซอมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายใน
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

ซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง
ภายใน โรงเรียนอรพิมพวิทยา(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

40,000 โรงเรียนอรพิมพวิทยา
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/279) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

234 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาส)ี 
อาคารเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

ปรับปรุงอาคาเรียน อาคารประกอบ 
(ทาส)ี ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1,500
 ตร.ม. โรงเรียนอรพิมพวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 โรงเรียนอรพิมพวิทยา
อําเภอครบุรี

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/280) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

235 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน หองน้ําและบานพัก
ครู โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
หองน้ําและบานพักครู โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

142,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/257) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

236 ทาสีอาคารเรียน 216 ล 
(อาคารเรียน 2) โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียน 216 ล (อาคาร
เรียน 2) โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม กําหนด)

150,000 โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/258) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

237 ปรับปรุงบานพักครูและ
บานพักนกัการภารโรง 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ปรับปรุงบานพักครูและบานพัก
นกัการภารโรง โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม กําหนด)

333,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/266) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

238 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน
ดานหนาโรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียนดานหนา 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

122,000 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/267) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

239 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นกัเรียนโรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานกัเรียน 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

100,000 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

อําเภอจกัราช

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

240 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี 
อาคาร 108ล/30) 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คม

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 (ทาส)ี ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตารางเมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

อําเภอจกัราช

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/43) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

241 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม 
รายละเอียดดังนี้
1. ติดต้ังตะแกรงเหล็กฉีก หนา 1.2
 มม. ชองกวาง 12 มม. ยาว 30.5 
มม. ขนาดชองเล็กใชสําหรับกันนก 
คราวเหล็กกลองตามแบบ จํานวน 
160 ตร.ม.
2. ติดต้ังตะแกรงเหล็กฉีก หนา 1.2
 มม. ชองกวาง 12 มม. ยาว 30.5 
มม. ขนาดชองเล็กใชสําหรับกันนก 
คราวเหล็กกลองตามแบบ จํานวน 
101.50 ตร.ม.
3. ทาสีกันสนมิ จํานวน 261.50 
ตร.ม.
4. ทาสีน้ํามัน จํานวน 261.50 
ตร.ม.
5. คานัง่ราน จํานวน 1 งาน
(ตามแบบและรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

200,000 โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/255) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

242 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี 
อาคารกึ่งถาวรและอาคาร
เบ็ดเสร็จ ค) โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 (ทาสี อาคารกึ่งถาวรและอาคาร
เบ็ดเสร็จ ค) ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. (ตามรูปแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/254) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

243 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาส)ี 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 (ทาส)ี ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/58) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

244 ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว 956 ตร.ม.
 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

132,000 โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/59) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

245 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค (สน.ศก.ชั้น
ลอย) โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค (สน.ศก. ชั้นลอย) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

324,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/223) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

246 ปรับปรุงทาสีโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

ปรับปรุงทาสีโรงอาหารหอประชุม 
100/27 พื้นที่ไมนอยกวา 1,500 
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

อําเภอชุมพวง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/222) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

247 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเมือง
ยางศึกษา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

450,000 โรงเรียนเมืองยางศึกษา
อําเภอเมืองยาง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/175) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

248 ปรับปรุงอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

ปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนโตนดพิทยาคม
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/72) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

249 ทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ 
ก โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก จํานวน
 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียด 
อบจ.นม. กําหนด)

88,000 โรงเรียนโตนดพิทยาคม
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/70) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

250 ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12
 หองเรียนชั้นลางโลง 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน ชั้นลางโลง จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด)

291,000 โรงเรียนโตนดพิทยาคม
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/71) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

251 ทาสีอาคารเรียนแบบ 
108 ล 30 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนแบบ 108 ล 30 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

255,000 โรงเรียนโตนดพิทยาคม
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/74) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

252 ปรับปรุงหองน้ําครู 
โรงเรียนมะคาวิทยา

ปรับปรุง ซอมแซม หองน้ําอาคาร
เรียน และหองน้ําหอประชุม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

200,000 โรงเรียนมะคาวิทยา
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/147) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

253 ทาสีอาคารเรียน 3 ชั้น 12
 หองเรียน โรงเรียนมะคา
วิทยา

ทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน 3 
ชั้น 12  หองเรียน  ใหสวยงาม 
สรางบรรยากาศตอการเรียนรู (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 โรงเรียนมะคาวิทยา
อําเภอโนนสูง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/149) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

254 ทาสีอาคาร 216 ล 
(อาคาร 1) โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

ทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 1) 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/55) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
255 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

แบบ คสล 216  (อาคาร 
2 ) โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ คสล 
216 (อาคาร 2) โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

90,000 โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/56) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

256 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ครู อาคารเรียน 2 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู อาคาร
เรียน 2 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

110,000 โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/57) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
257 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

แบบ คสล 216 (อาคาร 
2) โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ คสล 
216 (อาคาร 2) โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

380,000 โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

อําเภอโชคชัย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/56) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

258 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ครูและหองน้ํานกัเรียน 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครูและ
หองน้ํานกัเรียน โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

54,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/129) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

259 ปรับปรุงลานกีฬา 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ปรับปรุงลานกีฬา  โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด)

360,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/130) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

260 ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียน 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ทาสีร้ัวโรงเรียน ขนาดความยาวไม
นอยกวา 890 เมตร สูง 1.4 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 3,090 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

290,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/127) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

261 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาส)ี 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ทาสีอาคารเรียน 216ล. โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/128) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

262 ปรับปรุงสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
จํานวน 1 แหง ขนาดกวาง 22 เมตร
 ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/165) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

263 ปรับปรุงหองน้ําครูหองน้ํา
นกัเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

ปรับปรุงหองน้ําครู และหองน้ํา
นกัเรียนชาย-หญิง  โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา  จํานวน 1 แหง  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/166) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

264 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-
หองสวมนกัเรียน โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม
นกัเรียน โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ
 ปริสุทโธ จํานวน 40 หอง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

81,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทฺโธ
อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/170) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

265 ปรับปรุงอาคารเรียน อา
คาประกอบ (ทาส)ี 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ
 ปริสุทฺโธ

ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ
หลังที่ 1 (แบบอาคารเรียน 216 ล) 
โรงเรียนของโรงเรียนมัธยมหลวงพอ
คูณ ปริสุทฺโธ ขนาดพื้นที่ไมนอย 
1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทฺโธ
อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/167) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

266 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
ชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/189) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

267 ปรับปรุงสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงสนามฟุตซอล
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว
 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/190) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

268 ปรับปรุงหองน้ํานกัเรียน 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงหองน้ํานกัเรียน โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

133,000 โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม

อําเภอดานขุนทด

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/191) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

269 ติดต้ังตะแกรงกันนก 
อาคารเรียน 216 ล. 
หลังคาทรงไทย โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

ติดต้ังตะแกรงกันนก อาคารเรียน 
216 ล จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

296,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/93) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

270 ทาสีอาคารหอประชุม
โรงเรียน 100/27 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

ทาสีอาคารหอประชุมโรงเรียน 
100/27 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/95) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

271 ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร
 216 ล/41 เปลี่ยนหลอด
 LED โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 216 
ล/41 เปลี่ยนหลอด LED Tube 
120 cm. ขนาดไมเกิน 22 w 
พรอมเปลี่ยนระบบขา โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

124,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/97) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

272 ปรับปรุงรั้วลวดหนาม
ดานหลัง โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2

ปรับปรุงรั้วลวดหนาม โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2 ขนาดความสูง 
2.00 เมตร ยาว 400 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

146,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/98) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

273 ปรับปรุงอาคารจริยธรรม 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

ปรับปรุงอาคารจริยธรรม (ติดต้ัง
หนาตางบานเลื่อนวงกบอลูมิเนยีม 
พรอมมุงลวด) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

118,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/99) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

274 กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กโดม โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
แหง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

365,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/90) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

275 ปรับปรุงหองน้ํานกัเรียน
หญิง โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

คาปรับปรุงหองน้ํานกัเรียนหญิง 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

69,700 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/91) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

276 ทาสีอาคารเรียน 4 (อาคาร
เรียนแบบ 216 ล) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

ทาสีอาคารเรียน 4 (อาคารเรียนแบบ
 216 ล) ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

อําเภอโนนไทย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/89) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

277 ซอมแซมอาคารชั่วคราว
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
 ดนตรีและกีฬา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

ซอมแซมอาคารชั่วคราวกลุมสาระ
การเรียนรู ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

321,000 โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/80) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

278 ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อม
อาคาร โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม

ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมอาคาร 
โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

226,000 โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/85) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

279 ปรับปรุงอาคารสํานกังาน 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ปรับปรุงอาคารสํานกังาน จํานวน 1
 หลัง  (ตามแบบและรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/152) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

280 ปรับปรุงอาคารหองน้ํา
นกัเรียน โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

ปรับปรุงอาคารหองน้ํานกัเรียน 
จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด)

100,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/153) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

281 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จํานวน 1
 หลัง  (ตามแบบและรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

200,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/156) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

282 ซอมแซมอาคารเรียน 108
 ล. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ซอมแซมอาคารเรียน 108 ล. 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด)

300,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/158) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

283 ปรับปรุงตอเติมหอง
พยาบาล และหอง
ประชาสัมพันธโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

ปรับปรุงตอเติมหองพยาบาล และ
หองประชาสัมพันธโรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ  (ตามแบบและรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

130,000 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
อําเภอเทพารักษ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/159) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

284 ทาสีอาคารเรียน 108 ล 
โรงเรียนบัวลาย

ทาสีอาคารเรียน 108 ล โรงเรียน
บัวลาย (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนบัวลาย
อําเภอบัวลาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/100) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

285 ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ (ทาสี
อาคารเรียน อาคาร 108 
ล) โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

ทาสีอาคารเรียน อาคาร 108 ล 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

อําเภอบัวลาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/272) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

286 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารหอประชุม 59 ป 
โรงเรียนบัวใหญ

ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร
หอประชุม 59 ป (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนบัวใหญ
อําเภอบัวใหญ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/104) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

287 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 
อาคาร 104 โรงเรียนวัด
ประชานมิิตร

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนงัอาคาร
เรียน อาคารประกอบ อาคาร 104  
โรงเรียนวัดประชานมิิตร ( ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนวัดประชา
นมิิตร

อําเภอบัวใหญ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/204) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

288 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 
อาคาร 104 (ทาส)ี 
โรงเรียนวัดประชานมิิตร

ทาสีผนงัอาคารเรียน อาคารประกอบ
 อาคาร 104  โรงเรียนวัดประชา
นมิิตร ( ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนวัดประชา
นมิิตร

อําเภอบัวใหญ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/208) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

289 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานมิิตร 
(ทาสีอาคารเรียน 318ล/
38 (พิเศษ)

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนงัอาคาร
เรียน 318ล/38 (พิเศษ) โรงเรียน
วัดประชานมิิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

377,000 โรงเรียนวัดประชา
นมิิตร

อําเภอบัวใหญ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/209) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

290 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานมิิตร 
(ทาสีอาคารเรียน 106 ต)

ทาสีผนงัอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานมิิตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนวัดประชา
นมิิตร

อําเภอบัวใหญ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/210) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

291 ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้น
อาคารเรียน 216 ค (ชั้น 
2) โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

ปูกระเบื้องเซรามิก จํานวน 280 
ตร.ม. (ตามแบบ และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/121) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

292 ติดต้ังตาขายกันนก 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

ติดต้ังตาขายกันนก อาคาร 318 ล.
(พิเศษ) ชั้นที่ 2 – ชั้นที่ 4 รอบ
อาคาร (ตามแบบ และรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

446,000 โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/124) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

293 ทาสีอาคารเรียน 216 ค 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

ทาสีอาคารเรียน 216 ค จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบ และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/122) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

294 ทาสีอาคารเรียนแบบ
ชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียนแบบชั่วคราวกึ่งถาวร
 (ตามแบบ และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

100,000 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/264) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

295 ปรับปรุงบานพักครู 
โรงเรียนหนองหวาพิทยา
สรรค

ปรับปรุงบานพักครูโรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค จํานวน 4 หลัง ให
อยูอาศัยไดอยางปลอดภัย (ตามแบบ
 และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

อําเภอบัวลาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/271) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

296 ปรับปรุงซอมแซม หองน้ํา
ครู โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวมครู
 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา (ตาม
แบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

162,000 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/4) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

297 ปรับปรุงซอมแซม หองน้ํา
นกัเรียนโรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม
นกัเรียน โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 (ตามแบบ และรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

127,000 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/5) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

298 ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟา อาคารเรียน แบบ 
108ล (อาคารเรียน 2) 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟาอาคาร
เรียน แบบ 108ล (อาคารเรียน 2) 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา (ตาม
แบบ และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

468,000 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/6) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

299 ปรับปรุงซอมแซมประตู
และหนาตางของอาคาร 1
 และอาคาร 2 โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมประตูและหนาตาง
 อาคาร 108 ล จํานวน 2 หลัง
(อาคาร 1 และ อาคาร 2)  โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

300,000 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/7) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

300 ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาบานพักครู จํานวน 5
 หลัง โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
บานพักครู จํานวน 5 หลัง โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

268,500 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/8) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

301 ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟาอาคารฝกงาน แบบ 
102/27 โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา
อาคารฝกงาน แบบ 102/27 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบ และ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

241,000 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/9) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

302 ทาสีอาคารเรียน 108 ล. 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

ทาสีอาคารเรียน 108 ล. โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา มีพื้นที่ทาสีไม
นอยกวา 1,450  ตร.ม. (ตามแบบ 
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

149,700 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/3) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

303 ปรับปรุงหองน้ําครู 
หองน้ํานกัเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงหองน้ําครู หองน้ํานกัเรียน 
ชาย–หญิง (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม.กําหนด)

240,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/12) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

304 ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว 
(เปนหองประชุม) โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว (เปนหอง
ประชุม) ขนาด  8x6  ม. หรือพื้นที่
ดําเนนิการไมนอยกวา 128 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

440,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/13) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

305 ตกแตงภายในอาคาร
สํานกังานฝายบริหาร
สงเสริมและบริการ 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ตกแตงภายในอาคารสํานกังานฝาย
บริหารสงเสริมและบริการ
 - ตกแตงผนงั ติดต้ัง wall peper 
พรอมอุปกรณ
 - ติดต้ังผามาน 2 ชั้น พรอมอุปกรณ
 2.5 x 2.7 เมตร
 - ติดต้ังผามาน 2 ชั้น พรอมอุปกรณ
 3.9 x 2.7 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

109,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/15) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

306 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
บริเวณอาคารภายใน
อาคารสํานกังานฝาย
บริหารสงเสริมและบริการ 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณอาคาร
ภายในอาคารสํานกังานฝายบริหาร
สงเสริมและบริการ  พื้นที่
ดําเนนิการมนอยกวา 3,172  
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

440,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/17) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

307 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารอเนกประสงคและ
ถังน้ําแชมเปญ โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

ทาสีภายนอกภายในอาคาร
อเนกประสงคและถังแชมเปญ 
(ภายนอก) พื้นที่ไมนอยกวา 2,660 
 ตร.ม.  (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

356,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/16) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

308 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
บานพักครูและโรงกรองน้ํา
 โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ทาสีภายนอกบานพักครู  จํานวน  3 
 หลัง โรงกรองน้ํา 1 หลัง รวมพื้นที่
ทาสีไมนอยกวา 1,450
ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/18) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

309 ปรับปรุงหองน้ําครู 
หองน้ํานกัเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนปากชอง 2

ปรับปรุงหองน้ําครู หองน้ํานกัเรียน 
ชาย-หญิง โรงเรียนปากชอง 2 
อําเภอปากชอง จงัหวัดนครราชสีมา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

240,000 โรงเรียนปากชอง 2
อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/132) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

310 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ครู อาคารเรียน 216 ค 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู อาคาร
เรียน 216 ค จํานวน 1 หอง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

29,800 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/29) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

311 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ทาสีอาคาร)
 โรงเรียนคลองไผวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 216 
ค (ทาสีอาคาร) จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

229,300 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/26) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

312 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล (ทาสีอาคาร)
 โรงเรียนคลองไผวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 108 
ล (ทาสีอาคาร) จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

167,300 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/33) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

313 ปรับปรุงซอมแซม
หอประชุม โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา (ทาสีหอประชุม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมหอประชุมโรงเรียน
คลองไผวิทยา (ทาสีหอประชุม) 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนคลองไผ
วิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

454,000 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/34) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

314 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน CS213B (ทาสี
อาคาร) โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
CS213B (ทาสีอาคาร) จํานวน 1 
หลัง โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

392,000 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/35) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

315 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) โรงเรียน
คลองไผวิทยา

ปรับปรุงซอมแซมอาคารประกอบ 
(ทาสีอาคารอุตสาหกรรม) จํานวน 1
 หลัง โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

195,200 โรงเรียนคลองไผวิทยา
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/36) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

316 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนชั่วคราว โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
 ที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/134) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

317 ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคา
อาคารอเนกประสงค 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคาร
อเนกประสงคขนาดเล็ก มีชั้นลอย 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม (ตามแบบและรายละเอียด
 ที่ อบจ.นม. กําหนด)

72,000 โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/135) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

318 ซอมแซมอาคารเรียน 3 
ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

ซอมแซมพื้นหองเรียนจํานวน 4 
หองเรียน อาคารเรียน 3 ชั้น 12 
หองเรียน โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
อบจ.นม. กําหนด)

127,000 โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/136) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

319 ทาสีอาคารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

ทาสีอาคารหอประชุม 100/27 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม (ตามแบบรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

268,000 โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/133) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

320 ทาสีอาคารเรียน 216 ล 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียน 216 ล จํานวน 1 
หลัง โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
(ตามแบบรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

149,700 โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

อําเภอปากชอง

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/138) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

321 ปรับปรุงหองน้ํานกัเรียน 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ปรับปรุงหองน้ํานกัเรียน โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม (ตามแบบรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

305,000 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/77) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

322 ปรับปรุงหองน้ําหองสวม
นกัเรียนชาย โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

ปรับปรุงหองน้ําหองสวมนกัเรียนชาย
 จํานวน 2 หลัง (ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

388,000 โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/139) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

323 ปรับปรุงหองน้ําหองสวม
นกัเรียนหญิง โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

ปรับปรุงหองน้ําหองสวมนกัเรียน
หญิง จํานวน 2 หลัง (ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

277,000 โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/140) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

324 ปรับปรุงหองน้ําอาคาร
เรียน แบบ 318ล/30 
(อาคาร 4) โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน แบบ 
318ล/30 (อาคาร 4) จํานวน
4 หอง(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

156,000 โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/141) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

325 ปรับปรุงหอประชุมแบบ 
100/27 โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

ปรับปรุงหอประชุมแบบ 100/27 
จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/142) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

326 ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 
106ต (อาคารเรียน) 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 106ต. 
(อาคารเรียน) จํานวน 1 หลัง
(ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

182,000 โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/143) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

327 ทาสีอาคารเรียน คสล.3 
ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา

ทาสีอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 
หองเรียน (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

อําเภอพระทองคํา

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/144) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

328 ปรับปรุงหองน้ําครู อาคาร
 4 (แบบ424ล พิเศษ) 
โรงเรียนประทาย

ปรับปรุงหองน้ําครูอาคาร 4 (แบบ 
424 ล พิเศษ) จํานวน 1 หลัง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

160,000 โรงเรียนประทาย
อําเภอประทาย

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/116) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

329 ปรับปรุงซอมแซมหองสวม 
(หองสุขา) โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองสวม (หองสุขา)
 โรงเรียนวังรางพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

204,000 โรงเรียนวังรางพิทยา
คม 

อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/198) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

330 ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวังรางพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 โรงเรียนวังรางพิทยา
คม

อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/197) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

331 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ครู อาคารเรียน ก 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู อาคาร
เรียน ก โรงเรียนสองครพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

156,800 โรงเรียนสองครพิทยา
คม

อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/211) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

332 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นกัเรียน
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานกัเรียน 
โรงเรียนสองครพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

261,400 โรงเรียนสองครพิทยา
คม

อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/212) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

333 ปรับปรุงอาคารเรียน ก 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

ทาสีอาคารเรียน ก โรงเรียน
สองครพิทยาคม ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 1,500 ตร.ม.  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนสองครพิทยา
คม

อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/213) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

334 ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 
(อาคาร 216 ต) โรงเรียน
สูงเนนิ

ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 
216 ต) โรงเรียนสูงเนนิ (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

418,500 โรงเรียนสูงเนนิ
อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/247) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

335 ปรับปรุงอาคารหอประชุม
 101ล.-27 (พิเศษ) 
โรงเรียนสูงเนนิ

ปรับปรุงอาคารหอประชุม 101ล.-
27 (พิเศษ) โรงเรียนสูงเนนิ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

468,000 โรงเรียนสูงเนนิ
อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/248) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

336 ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 3 
(ทาสีอาคาร 216 ล) 
โรงเรียนสูงเนนิ

ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 3 (ทาสี
อาคาร 216 ล) โรงเรียนสูงเนนิ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนสูงเนนิ
อําเภอสูงเนนิ

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/250) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

337 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ
 216 ล) โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟา  (อาคารเรียน
หลังที่ 4 แบบ 216 ล) โรงเรียนสีค้ิว
 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

232,600 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/230) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

338 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ
 318 ค) โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟา (อาคารเรียน
หลังที่ 3 แบบ 318 ค) โรงเรียนสีค้ิว
 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

202,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/231) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

339 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาส)ี 
โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

ทาสีภายนอกอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนสีค้ิว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/232) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

340 ทาสีร้ัวดานหนาโรงเรียน 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร

ทาสีร้ัวดานหนาโรงเรียน โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

160,100 โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/234) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

341 ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร

ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/235) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

342 ทาสีอาคารเรียน ทาสี
อาคารเรียน 3 โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร

ทาสีทาสีอาคารเรียน 3  โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

260,800 โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/236) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

343 ทาสีอาคารเรียน ทาสี
อาคารเรียน 1 โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร

ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

167,300 โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/237) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

344 ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียนสีค้ิว
 "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลพรอม
ติดต้ังแปนบาสเกตบอล โรงเรียนสี
คิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จํานวน 1 
สนาม (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

496,200 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/227) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

345 ปรับปรุงอาคารเรียน
ชั่วคราว 1,2 โรงเรียนสีค้ิว
 "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 1,2 
ทําการปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียนสีค้ิว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" จํานวน 2 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/229) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

346 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ
 216 ล) โรงเรียนสีค้ิว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงระบบไฟฟา (อาคารเรียน
หลังที่ 2 แบบ 216 ล) โรงเรียนสีค้ิว
  “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

202,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน ครั้งที่ 22 )
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

6/3.1/228) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

347 กอสรางอาคารโดม
อเนกประสงคโรงเรียนสีค้ิว
 "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กอสรางอาคารโดมอเนกประสงค
ขนาดพื้นที่ 1,520 ตารางเมตร 
จํานวน 1 หลัง  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

8,178,000 โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"
อําเภอสีคิ้ว

สํานกัการชาง (โอน คร้ังที่ 22)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 6

2/2.1/1) 
(กันเงินป 63 

ดําเนนิการป 64)

  186,061,700

347รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ผด.02/1

4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

การ หลัก
1 จอรับภาพขนาด 55 นิ้ว

 ชนิดสัมผัสพรอม
คอมพิวเตอร OPS 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อจอรับภาพขนาด 55 นิ้ว 
ชนิดสัมผัสพรอมคอมพิวเตอร 
OPS จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63  เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด

147,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/49)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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4.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
 

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

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

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 จอรับภาพขนาด 55 นิ้ว
 ชนิดสัมผัสพรอม
คอมพิวเตอร สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อจอรับภาพขนาด 55 นิ้ว 
ชนิดสัมผัสพรอมคอมพิวเตอร 
OPS จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63   เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด

147,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/25)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

3 กระดานอิเล็กทรอนิกส
พรอมคอมพิวเตอร 
สําหรับหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส
พรอมคอมพิวเตอร จํานวน 1 
ชุด
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

147,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/21)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

441,000
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร สําหรับ
หองประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
 4,100 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียด
ตามบัญชีโอน ครั้งที่ 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

53,600 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/25)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 120 นิ้ว  
สําหรับหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟาขนาด 120 นิ้ว จํานวน 1
 อัน เปนไปตามคุณลักษณะที่
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

15,300 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/21)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

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

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3 เครื่องฉายภาพสามมิติ  
สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร  โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

20,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/25)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

4 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA
  ขนาด 5,500 ANSI 
Lumens สําหรับ
หอประชุม โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
 5,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

84,500 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/23)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

5 จอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว 
สําหรับหอประชุม  
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว จํานวน 
1 อัน รายละเอียดตามบัญชีโอน
 ครั้งที่ 20/63 เปนครุภัณฑที่
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

24,300 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/23)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

6 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ขนาด 3800 
Ansi จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคา
ในทองตลาด

41,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/25)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

7 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 120  
สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร  โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 120 นิ้ว จํานวน 
1 อัน รายละเอียดตามบัญชีโอน
 ครั้งที่ 20/63 เปนครุภัณฑที่
ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

15,300 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/25)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

8 เครื่องฉายภาพสามมิติ 
จํานวน 1 เครื่อง  
สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร  โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีม

จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 
จํานวน 1 เครื่อง เปนไปตาม
คุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
ลาสุด

20,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/25)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

9 เครื่องฉายภาพสามมิติ  
สําหรับหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

 จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 
จํานวน 1 เครื่อง  
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

20,000 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/21) 

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

10 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ขนาด 4000 
ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

42,500 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/4)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟาเสนทแยงมุม 120
 นิ้ว สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร  โรงเรียน
วัดประชานิมิตร อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 120 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง  เปนไปตาม
คุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
ลาสุด

15,300 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/49)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

12 เครื่องฉายภาพสามมิติ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 
จํานวน 1 เครื่อง  เปนไปตาม
คุณลักษณะที่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
ลาสุด

20,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/49)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

371,800
12

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
 

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

การ หลัก
1 เครื่องซักผา แบบธรรมดา

 (แบบฝาบน) ระบบ
อัตโนมัติ ขนาดไมนอย
กวา 22 กิโลกรัม  
(สถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณโพธิ์กลาง)

จัดซื้อเคร่ืองซักผา แบบธรรมดา 
(แบบฝาบน) ระบบอัตโนมัติ 
ขนาดไมนอยกวา 22 กิโลกรัม 
จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,990
 บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

43,980 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

2 เครื่องอบผา (แบบฝา
หนา) ระบบอัตโนมัติ 
ขนาดไมนอยกวา 10.5 
กิโลกรัม (สถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง)

จัดซื้อเครื่องอบผา (แบบฝา
หนา) ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม
นอยกวา 10.5 กิโลกรัม 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
29,990 บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

59,980 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

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

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

การ หลัก

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

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

3 เครื่องซักผา แบบธรรมดา
 (แบบฝาบน) ระบบ
อัตโนมัติ ขนาดไมนอย
กวา 22 กิโลกรัม (สถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง)

จัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา
 (แบบฝาบน) ระบบอัตโนมัติ 
ขนาดไมนอยกวา 22 กิโลกรัม 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
21,990 บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

43,980 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

4 เครื่องอบผา (แบบฝา
หนา) ระบบอัตโนมัติ 
ขนาดไมนอยกวา 10.5 
กิโลกรัม (สถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง)

จัดซื้อเครื่องอบผา (แบบฝา
หนา) ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม
นอยกวา 10.5 กิโลกรัม 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
29,990 บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

59,980 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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6.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
 

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

การ หลัก

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

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

5 ครุภัณฑงานบานงานครัว
 ภายใตโครงการปรับปรุง
 ตกแตงหองนิทรรศการ 
เพื่อการเรียนรูพระราช
กรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 
ภายใตโครงการปรับปรุง ตกแตง
หองนิทรรศการ เพื่อการเรียนรูพระ
ราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติ
ยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผวิทยา จํานวน 4 
รายการ ดังนี้
1.ชักโครก พรอมสายชําระ จํานวน 
1 ชุด เปนเงิน 6,500.-บาท
2.อางลางมือ พรอมกอกน้ําสแตน
เลส ขนาด 46x60x86 ซม. จํานวน
 1 ชุด เปนเงิน 11,500.-บาท
3.เครื่องทําน้ําอุนพรอมอุปกรณ 
เบอร 5 ขนาด 3,500 วัตต พรอม
ผักบัวและสายชุบสแตนเลส จํานวน
 1 ชุด เปนเงิน 5,900.-บาท
4.ตูเย็น 1 ประตู จํานวน 2 หลัง ๆ 
ละ 9,265.-บาท เปนเงิน  
18,530.-บาท

42,430 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

250,350
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
1 เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 

เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
 - เครื่องบันทึกเสียง ความจุ 4 GB 
พรอมชองใส MicroSD
 - Direct USB (เลื่อน, จัดเก็บ, ชารจ)
 - รองรับการเลนไฟลเสียง 
PCM/Mp3/WMA/AAC
 - Intelligent Noise Cut ลดเสียง
รบกวนขณะฟง ขณะบันทึก
 - การบันทึกเสียงแบบ Focus & wide
 - Stereo
 - ระบบ Quick Charge ชารต
แบตเตอรี่เพียง 3 นาที ใชงานได 1 
ชั่วโมง 
 - หนวยจัดเก็บภายใน 4 GB บันทึกได
นาน 39 ชั่วโมง (MP3) 
เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตสามารถจัดซื้อได
ตามราคาทองตลาดหรือในจังหวัดหรือ
ทองถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

4,650 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

4,650
1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

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

การ หลัก
1 ไมโครโฟนสําหรับ

ประธาน สําหรับหอง
ประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับ
ประธาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

7,900  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

2 ไมโครโฟนสําหรับ
ผูเขารวมประชุม สําหรับ
หองประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับ
ผูเขารวมประชุม จํานวน 20 
ตัว ๆ ละ 6,700 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

134,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

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

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

3 เครื่องจายกระแสไฟ
พรอมควบคุม สําหรับ
หองประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องจายกระแสไฟ
พรอมควบคุม จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

14,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

4 เครื่องผสมพรอมขยาย
สัญญาณเสียง 120 วัตต
 สําหรับหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องผสมพรอมขยาย
สัญญาณเสียง 120 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

14,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

5 ไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ สําหรับหองประชุม
เล็ก โรงเรียนคลองไผ
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

13,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

6 ไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ สําหรับ
หองประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

2,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

7 ตูแร็คขนาด 9U สําหรับ
หองประชุมเล็ก โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 9U จํานวน 
1 ตู
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

8,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

8 งานติดตั้งพรอมเขา
ระบบและอุปกรณ 
สําหรับหองประชุมเล็ก 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

งานติดตั้งและเขาระบบอุปกรณ
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

15,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

9 ลําโพง 120 วัตต 
สําหรับหอประชุม  
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อลําโพง 120 วัตต จํานวน
 4 ตัว ๆ ละ 42,000 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

168,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

10 เครื่องประมวลผลดิจิตอล
 สําหรับหอประชุม  
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดเครื่องประมวลผลดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

42,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/2)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

11 เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 12 ชอง สําหรับ
หอประชุม โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดเครื่องผสมสัญญาณเสียง 12
 ชอง จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

21,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

12 เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 300 วัตต จํานวน 2 ตัว
 สําหรับหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณเสียง
 300 วัตต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
 28,000 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

56,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

13 เครื่องปองกัน
สัญญาณเสียงยอนกลับ 
สําหรับหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดเครื่องปองกันสัญญาเลียง
ยอนกลับ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

17,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

14 เครื่องปรับแตงเสียง 
สําหรับหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องปรับแตงเสียง 
จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

16,600  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

15 ไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ สําหรับหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
13,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

27,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

16 ไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ  สําหรับ
หอประชุม  โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 2,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

5,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

17 เครื่องรับสงสัญญาณภาพ
ไรสาย สําหรับหอประชุม
 โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงสัญญาณภาพ
ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

18,900  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

18 ตูแร็ค ขนาด 27U  
สําหรับหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 27U จํานวน
 1 ตู
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

18,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

19 เครื่องผสมพรอมขยาย
สัญญาณเสียง สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร  
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องผสมพรอมขยาย
สัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

14,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

20 ไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

13,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

21 ลําโพง สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อลําโพง 40 วัตต จํานวน 
4 ตัว ๆ ละ 13,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

54,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

22 ลําโพง สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อลําโพง 40 วัตต จํานวน 
4 ตัว ๆ ละ 13,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

54,000  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

23 ไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

2,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

24 ตูแร็คขนาด 27U 
จํานวน 1 ตู สําหรับ
หอประชุม โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 27U พรอม
รางไฟและพัดลม จํานวน 1 
เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

18,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

25 เครื่องผสมพรอมขยาย
สัญญาณเสียง โรงเรียน
วัดประชานิมิตร อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องผสมพรอมขยาย
สัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

14,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

26 ไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือ
ถือ จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

13,500 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

27 ลําโพง โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อลําโพง จํานวน 4 ตัว ๆ 
ละ 13,500 บาท
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

54,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

28 ไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ โรงเรียน
วัดประชานิมิตร อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสาย
พรอมขาตั้งโตะ จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

2,500 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

29 เครื่องรับสงภาพและเสียง
ไรสาย โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงภาพและเสียง
ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

18,900 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

30 เครื่องรับสงภาพและเสียง
ไรสาย โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงภาพและเสียง
ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

18,900 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
 อําเภอบัว

ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

31 ขาตั้งสําหรับ LED 
Touch สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch
  จํานวน 1 อัน รายละเอียด
ตามบัญชีโอน ครั้งที่ 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

11,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/52)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

32 ขาตั้งสําหรับ LED 
Touch สําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch
  จํานวน 1 อัน
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่
 20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

11,500  โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

33 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
 5 กิโลวัตต

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
 5 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 52,000.-บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

104,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอนครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

34 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
 100 กิโลวัตต

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
 100 กิโลวัตต จํานวน 1 
เครื่อง  เปนไปตามคุณลักษณะ
ที่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

670,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอนครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

35 โคมไฟฟาสองสวางชนิด
บอลลูนไลท

จัดซื้อโคมไฟฟาสองสวางชนิด
บอลลูนไลน จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 357,200 บาท 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

714,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอนครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

2.1 แผนงานการศึกษา

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

36 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ ภายใตโครงการ
ปรับปรุง ตกแตงหอง
นิทรรศการ เพื่อการ
เรียนรูพระราชกรณียกิจ
และพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
ภายใตโครงการปรับปรุง 
ตกแตงหองนิทรรศการ เพื่อการ
เรียนรูพระราชกรณียกิจและ
พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช
ธิดา โรงเรียนคลองไผวิทยา 
จํานวน 1 รายการ ดังน้ี
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟา ขนาด 
30 แอมป จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 5,900.-บาท

5,900 โรงเรียน
คลองไผวิทยา
 อําเภอสีคิ้ว

สํานักการชาง โอน คร้ังที่ 22
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

2,396,500
36

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

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

การ หลัก
1 เครื่องเจาะบอน้ํา

บาดาลเอนกประสงค 
พรอมอุปกรณ

จัดซื้อเครื่องเจาะบอน้ําบาดาลเอนกประสงค 
พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
9,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เจาะ
ได 2 ระบบทั้งแบบไฮดรอลิกหมุนตรงและเจาะ
แบบกระแทกแบบ DOWN THE HOLE 
HAMMER มีความสามารถเจาะไดลึกไมนอยกวา
 120 เมตร หรือ 390 ฟุต เปนเครื่องเจาะบอ
น้ําบาดาลแบบหมุนตรง (DIRECT ROTARY) 
ระบบ HYDRAULIC TOP HEAD DRIVE พรอม
เครื่องสูบน้ําโคลน (MUD PUMP) ขับดวย
เครื่องยนตตนกําลัง (POWER UNIT) เปน
เครื่องดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอน
ดวยน้ํา ขนาดไมนอยกวา 4,500 ซีซี พรอม
หมอน้ําระบายความรอน ชุดไอเสียและระบบ
ไฟฟา ติดตั้งบนฐานเครื่องเจาะพรอมประกอบ
ติดตั้งบนรถบรรทุก 6 ลอ และองคประกอบ
เครื่องเจาะพรอมประกอบติดตั้งบนรถบรรทุก 6
 ลอ และองคประกอบเครื่องเจาะครบชุด ตาม
รายละเอียดแนบทาย 

19,900,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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8.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

และเครื่องอัดลมแบบเกลียว (ROTOR - 
ROTARY SCREW TYPE) มีระบบเก็บเสียง ใช
เครื่องยนตดีเซล เปนเครื่องตนกําลัง เครื่องอัด
ลมและเครื่องยนตตอกันแบบตอเนื่อง (DIRECT
 COUPLING) ติดตั้งบนฐานเดียวกันมีฝาครอบ
เครื่องทุกดาน สามารถทํางานไดโดยไมตองเปด
ฝาครอบเครื่อง ติดตั้งบนเทรลเลอรแบบลากจูง 
มีลอ 2 ลอ พรอมหูลากจูง และแขนลอค้ํายัน
พรอมมีเบรคมือขณะจอด มีบังโคลนทั้ง 2 ลอ 
และอุปกรณเชื่อมระบบไฟและติดตั้ง
ไฟสัญญาณแบบหมุนสีเหลืองที่ดานทายเครื่อง
อัดอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถอัดลม (FREE
 AIR DELIVERY) ไดสูงสุดไมนอยกวา 500 
ลบ.ฟุต/นาที สามารถอัดลมไดความดันใชงาน
สูงสุด (MAXIMUM WORKING PRESSURE) 
200 ปอนด/ตารางนิ้ว สามารถทนอุณหภูมิ
ภายนอก (MAX AMBIENT-TEMRERTURE) ไม
เกิน 50 องศาเซลเซียส พรอมอุปกรณ  เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

19,900,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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9.ประเภทครุภัณฑโรงงาน
 

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

การ หลัก
1 เครื่องเลื่อย จัดซื้อเครื่องเลื่อย จํานวน 5 

เครื่อง ๆ ละ 9,590 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
 - เปนเลื่อยโซยนต
 - เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวัด
 - กําลังไมนอยกวา 0.8 แรงมา
 - ความเร็วรอบไมนอยกวา 
3000 RPM
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

47,950 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

47,950
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 โตะทํางานผูบริหาร จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1

 ตัว ๆ ละ 35,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 180x85x75 
ซม.
 - พรอมลิ้นชัก เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด

35,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 ตูขางโตะทํางาน จัดซื้อตูขางโตะทํางาน จํานวน 1 
ตัว ๆ ละ 7,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 10x35x50ซม.
 - มีรางคียบอรด
 - มีลิ้นชักเก็บเอกสาร
 - มีชองเก็บเอกสารบานเปด
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

7,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

3 ตูโชวกระจก จัดซื้อตูโชวกระจก จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ 9,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 50x30x150 
ซม.
 - เปนกระจก พรอมไฟดาวไลด
 - บานเปดกระจก
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

9,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 เกาอี้ผูบริหาร จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 14,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 73x54x120 
ซม.
 - โครงสรางไม บุฟองน้ําหุมหนัง
เทียม
 - ทาวแขนหุมหนัง
 - มีลอเลื่อน
 - ปรับระดับสูง-ต่ําไดดวยโชค
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

14,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 เกาอี้หัวกลม จัดซื้อเกาอี้หัวกลม จํานวน 2 ตัว ๆ 
ละ 1,400 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 30x49 ซม.
 - ที่นั่งกลม บุฟองนํ้าหุมหนังเทียม
 - ขาเหล็ก มีลอเลื่อน
 - ปรับระดับสูง-ต่ําได 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

2,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

6 โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 123x67x75 
ซม.
 - ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก , ลิ้นชักกลาง
 1 ลิ้นชัก
 - กุญแจล็อค
 - ที่พักเทา
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

4,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 เกาอี้สํานักงาน สําหรับ
แขกหนาโตะทํางาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับแขก
หนาโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
 3,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
 - ขนาดไมนอยกวา 62x60x95 
ซม.
 - มีทาวแขน และลอเลื่อน
 - ปรับระดับสูง-ต่ําได
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

7,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

8 ตูเก็บเอกสารแบบโลง จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบโลง จํานวน
 1 หลัง ๆ ละ 5,800 บาท   โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดไมนอยกวา 90x110 ซม.
 - แผนชั้นปรับระดับได
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

5,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9 โตะประชุม จัดซื้อโตะประชุม  จํานวน 4 ตัว ๆ 
ละ 8,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
 - โตะประชุม ขนาดไมนอยกวา 
180x75x75  ซม.
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

32,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

10 รถเข็นเอกสารแบบ
ตะกรา มีลอเลื่อน

จัดซื้อรถเข็นเอกสารแบบตะกรา มี
ลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
7,800.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.โครงสรางเหล็กชุบซิงคเคลือบแลค
เกอร
2.ลอ ขนาดไมนอยกวา 100x30 
มม.
3.ขนาดไมนอยกวา (กวางxยาวxสูง)
 45x75x90 ซม./คัน
4.ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 
75 ลิตร
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

15,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

11 รถเข็นพัสดุชนิดพับเก็บ
ได

จัดซื้อรถเข็นพัสดุชนิดพับเก็บได 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1.ขนาดของตะกราไมนอยกวา 
40x40x45 ซม.
2.ความสูงจากพื้นถึงดามไมนอยกวา
 90 ซม.
3.ผลิตจากอลูมิเนียม
4.ลอผลิตจาก PVC
5.รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 30 Kg.
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

4,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

12 รถเข็นเอกสารมีมือจับ
พับเก็บไมได

จัดซื้อรถเข็นเอกสารมีมือจับพับเก็บ
ไมได  จํานวน 4 ตัว ๆ 15,500.-
บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1.โครงและพื้นเปนสแตนเลส
2.ขนาดไมนอยกวา (กxยxส) 
600x950x900 มม.
3.รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 350 kg.
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

62,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

13 รถเข็นเอกสารชนิดส
แตนเลส 2 ชั้น พรอม
ถังพลาสติก

จัดซื้อรถเข็นเอกสารชนิดสแตนเลส 
2 ชั้น พรอมถังพลาสติก จํานวน 1 
ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.โครงและมือจับเปนสแตนเลส 
พรอมถังพลาสติก
2.ขนาดไมนอยกวา (กxยxส) 
355x540x145 มม.
3.รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 100 kg.
 เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

7,950 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

14 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 
30 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
ลาสุด

165,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

15 เกาอี้ปรับระดับ มีที่วาง
แขน

จัดซื้อเกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 
จํานวน 1 ตัว  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

2,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

16 โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต  
จํานวน 1 ตัว  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

4,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

17 เกาอี้ปรับระดับ มีที่วาง
แขน

จัดซื้อเกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 
จํานวน 13 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด

32,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

18 แผงกั้นหอง (Partition)
 แบบครึ่งผาทึบ/กระจก
ขัดลาย พรอมอุปกรณ

จัดซื้อแผงก้ันหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 
5,500.- บาท

55,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

19 แผงกั้นหอง (Partition)
 แบบครึ่งผาทึบ/กระจก
ขัดลาย พรอมอุปกรณ

จัดซื้อแผงก้ันหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
5,300.- บาท

10,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

20 โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือ
ถือ)

จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)  จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 49,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - 12GB/256GB Mystic Bronze 
SM-N986BZNWTHL
 - ระบบปฏิบัติการ One UI 2.5 based 
on Android 10.0 
 - กลองหนา 10 MP
 - กลองหลัง 108 MP + 12 MP 
(Ultrawide) + 12MP (Telephoto)
 - จอแสดงผล 6.9" Dynamic AMOLED 
2X 1440x3088 Pixels
 - หนวยความจํา microSD - สูงสุด 256GB
 - ซิม รองรับ 2 ซิม Nano-SIM
 - แบตเตอรี่ 4,500mAh (Standard 
Battery) 
ชารจไรสาย ชารจเร็ว
 - ระบบเชื่อมตอ WIFI WIFIHotspot, 
Bluetooth, NFC

98,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

21 แผงกั้นหอง (Partition)
 แบบครึ่งผาทึบ/กระจก
ขัดลาย

จัดซื้อแผงก้ันหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย  ขนาดไม
นอยกวา  กวาง 100 x สูง 160 
ซม. พรอมอุปกรณ จํานวน 18 
ชุด ๆ ละ 5,500.- บาท

99,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

22 แผงกั้นหองแบบทึบ 
(Partition)

จัดซื้อแผงก้ันหองแบบทึบ 
(Partition) ขนาดไมนอยกวา  กวาง
 100 x สูง 160 ซม. พรอม
อุปกรณ จํานวน 25 ชุด ๆ ละ 
4,950.- บาท

123,750 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

23 แผงกั้นหองแบบทึบ 
(Partition)

จัดซื้อแผงก้ันหองแบบทึบ 
(Partition)  ขนาดไมนอยกวา  กวาง
 80 x สูง 160 ซม. พรอมอุปกรณ 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 4,700.- บาท

9,400 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

24 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบ
ฟลม 70 เมตร
 - รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28
 หนา
 - ใชเปนโทรศัพท และ โทรสาร ได
 - ความเร็วในการสงเอกสาร 12 
วินาที/แผน
 - หนวยความจําจาก สมุดโทรศัพท
 100 หมายเลข
 - ปอนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผน
 - รองรับบริการ Caller ID
 - ใชงานงายดวยปุม Navigator
 - ระบบแกไขขอผิดพลาด (ECM)

5,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

813,900

24
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 โตะ - เกาอี้นักเรียน 

สําหรับโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  
โตะ - เกาอี้ครู สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.จัดซื้อโตะ - เกาอี้นักเรียน สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10,345 
ชุด ๆ ละ 1,680.- บาท เปนครุภัณฑ
ที่ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซื้อไดตามราคาใน
ทองตลาด 
2.จัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เปนเงิน 
2,524,500 บาท เพื่อจายเปน คา
จัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู สําหรับโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 561 ชุด ๆ ละ 
4,500.- บาท  เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

19,904,100 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

19,904,100
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
1 ผาใบเต็นทสีขาว จัดซื้อผาใบเต็นทสีขาว 

 1. ขนาด 5x12 เมตร จํานวน 
20 หลัง ๆ ละ 14,980 บาท  
เปนเงิน 299,600.-บาท
 2. ขนาด 5x8 เมตร จํานวน 4 
หลัง ๆ ละ 11,770 บาท เปนเงิน
 47,080.-บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

346,680 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 พัดลมไอเย็น จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 10 
เครื่อง ๆ ละ 23,500 บาท  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดตัวเครื่อง 57x87x138 
ซม.
 - ขนาดชองลม 57x57 ซม.
 - ขนาดใบพัด 22 นิ้ว
 - ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร
 - กําลังไฟฟา 320 วัตต
 - ลดอุณหภูมิไดสูงสุดถึง 5-15 
องศา
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

235,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 พัดลมอุตสาหกรรม 
แบบติดเพดาน

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบติด
เพดาน ขนาด 0.63 กิโลวัตต 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 230,000 
บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
 - พัดลมขนาด 6.1 m  จํานวน 6
 ใบพัด
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด

230,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 ครุภัณฑสํานักงาน
ภายใตโครงการปรับปรุง
 ตกแตงหองนิทรรศการ 
เพื่อการเรียนรูพระราช
กรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยา
ภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

จดัซื �อครุภณัฑส์าํนักงาน ภายใตโ้ครงการปรบัปรุง ตกแต่งหอ้ง

นิทรรศการ เพื�อการเรยีนรูพ้ระราชกรณียกิจและพระจรยิวตัรของ

สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสารณิีสิรพิชัร มหาวชัรราชธิดา โรงเรยีนคลองไผ่วิทยา 

จาํนวน 12 รายการ ดงันี �

1.ตูเ้ตี �ย 4 ลิ �นชกั ทาํดว้ยไมป้าติเกิ �ล เคลือบสีขาว ขนาด 50x80x100

 ซม. จาํนวน 4 หลงั ๆ ละ 7,735 บาท เป็นเงิน  30,940.-บาท

2.เกา้อี � (รบัประทานอาหาร) พื �นที�นั�งและพนักพิงบุดว้ยหลงัเทียมสี

เทา ขาเหล็กชบุเงา ขนาด 45x50x110 ซม. จาํนวน 8 ตวั ๆ ละ 5,785

 บาท  เป็นเงิน  46,280.- บาท

3.โต๊ะ (รบัประทานอาหาร) ทาํดว้ยไมป้าติเกิ �ลเคลือบพื �นสีขาว ขา

เดี�ยว ขนาด 90x160x75 ซม. จาํนวน 2 ตวั ๆ ละ 27,745 บาท เป็น

เงิน  55,490.- บาท

4.เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 12,500 BTU จาํนวน 2 เครื�อง ๆ ละ 

23,000 บาท  เป็นเงิน  46,000.- บาท

5.ตูล้ิ �นชกัเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. จาํนวน 4 ตู ้ๆ ละ 2,065 

บาท  เป็นเงิน 8,260.- บาท

6.เกา้อี �ทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. จาํนวน 1 ตวั ๆ ละ 10,580 

บาท เป็นเงิน 10,850.-บาท

7.โต๊ะทรงงาน จาํนวน 5 ลิ �นชกั ขนาด 70x140x78 ซม. จาํนวน 1 

ตวั ๆ ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน 23,000.- บาท

8.โต๊ะคอนโซล ขนาด 40x110x85 ซม. จาํนวน 1 ตวั ๆ ละ 10,050 

บาท เป็นเงิน 10,050.-บาท

9.ตูล้ิ �นชกัเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. จาํนวน 2 ตู ้ๆ ละ 7,735 

บาท เป็นเงิน  15,470.-บาท

10.เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 25,200 BTU จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ 

36,000 บาท  เป็นเงิน 36,000.-บาท

11.ค่ารื �อถอนเครื�องปรบัอากาศและติดตั�งใหม่ เป็นเงิน 5,000.-บาท

12.ค่าอปุกรณท์่อนํ�ายาแอร ์เป็นเงิน 23,040.-บาท

310,380 โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานักการ
ชาง

(โอนครั้งที่ 22)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ผ.03/37)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

1,122,060
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

16,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

302



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) จํานวน 1 ชุด
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600
 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

5,200 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

4 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมนอยกวา
 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

2,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
 การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฎ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

306



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

7 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพไมนอยกวา
 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

8 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

16,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

9 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 3,800 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

7,600 อบจ.
นครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

10 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไมนอยกวา
 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
17,000.-บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

85,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

11 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28
 หนา/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
8,900.-บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

17,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

12 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) จํานวน 5 ชุด ๆ
 ละ 3,800 บาท 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

19,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

13 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด
 800 VA  จํานวน 5 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

12,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

14 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท

102,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

15 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,600
 บาท

15,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

16 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA  จํานวน 6 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

17 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 6
 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

22,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

18 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
8,900.-บาท

26,700 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการคลัง (โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

405,300
18

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
 10 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท  เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฎ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

170,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
2,600 บาท  เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฎ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

2,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

3 เครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
15,000 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA  จํานวน 10 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

25,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

316



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) จํานวน 10 
ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

38,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

250,600
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟฟก

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล GIS 
เชิงกราฟฟก จํานวน 1 เครื่อง 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับ
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ฉบับลาสุด

33,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา (Notebook) 
สําหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟก

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา (Notebook) สําหรับ
งานประมวลผล GIS เชิงกราฟก
 จํานวน 1 เครื่อง 
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับลาสุด

31,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

3 พลอตเตอร (Plotter) สี 
ขนาด AO

จัดซื้อพล็อตเตอร (Plotter) สี 
ขนาด AO จํานวน 1 เครื่อง   
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับ
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ฉบับลาสุด

265,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
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13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 เครื่องพิมพอิงคเจ็ทสี
แบบติดแทงค ขนาด A3

จัดซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ทสี
แบบติดแทงค ขนาด A3  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ปริ้น สแกน ถายเอกสาร 
แฟกซ WIFI
 - ความละเอียดขาวดํา (พิก
เซล):1200x4800
 - ความเร็วในการพิมพขาว-ดํา 
(แผนตอนาท)ี :35
 - ความเร็วในการพิมพสี (แผน
ตอนาท)ี :27
 - ระบบการพิมพ 2 หนา
 - ระบบยอ/ขยายเอกสาร : มี
 - พิมพงานผานมือถือโดยตรง
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซื้อไดตามราคาในทองตลาด

25,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการชาง โอน คร้ังที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

354,000
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ที่ปรึกษา 

 

นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
    

คณะทํางาน 
 

นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


