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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

  3.2 การเกษตร 51 14,473,000 51 14,473,000 102 28,946,000

รวม 51 14,473,000 51 14,473,000 102 28,946,000

  2.3 สังคมสงเคราะห

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,000,000 2 1,000,000 4 2,000,000

  4.1 งบกลาง

รวม 2 1,000,000 2 1,000,000 4 2,000,000

  2.2 สาธารณสุข 3 3,490,250 3 3,490,250 6 6,980,500

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 334,500 1 334,500 1 334,500 3 1,003,500

รวม 1 334,500 4 3,824,750 4 3,824,750 9 7,984,000

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 281 121,394,600 279 121,094,600 278 120,272,600 560 242,489,200

รวม 281 121,394,600 279 121,094,600 278 120,272,600 560 242,489,200

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2,752,000 1 2,752,000

รวม 1 2,752,000 1 2,752,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 58 28,976,200 58 28,976,200

รวม 58 28,976,200 58 28,976,200

รวมทั้งสิ้น 341 153,457,300 336 140,392,350 335 139,570,350 1,012 433,420,000

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.02)

1 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนกฤษณา
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้าตลอดจนปองกัน
บรรเทาและแกไขปญหา
วิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
6.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 9,012 ลบ.ม. 
เกลี่ยตกแตงคันดินพรอมขนยาย
ไมนอยกวา 9,000 ลบ.ม

N 15.020929°
E 101.619389°

438,000 438,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนกฤษณา
วิทยาและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

      3.2 แผนงานการเกษตร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้าตลอดจนปองกัน
บรรเทาและแกไขปญหา
วิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
93 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 4 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

N 14.623462° 
E 101.263940°

47,000 47,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา  และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

3 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขนาดกวาง 26 เมตร ยาว 30 
เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ความลาดเอียง1:1.5 ปริมาณ
ดินขุด 1,243 ลบ.ม.

N 14.908158° 
E 101.891063°

83,000 83,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนกุดจิกวิทยา
และประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกสระเก็บน้ําขนาดกวาง 
42.27 เมตร ยาว 91.28 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร ลาดเอียง 
1:1 หรือปริมาตรดินขุดรวมไม
นอยกวา 6,660.269 ลบ.ม.

 N 14.506932°
E 101.547550°

224,000 224,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคมและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

7



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

5 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียนครบุรี
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
  ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม. กําหนด)

N 14.527169°
E 102.264000°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนครบุรีและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง

8



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา อําเภอสีคิ้ว 
 จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
  ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม. กําหนด)

N 14.857964°
E 101.568712°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนคลองไผ
วิทยาและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

7 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
20 เมตรยาว 67 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 4.00 เมตรความลาดเอียง
 1:1 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

N 14.851169°
E 102.518732°

150,000 150,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

10



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

8 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอก ความลึกรวมไมนอยกวา
 4.00  เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดรวมไมนอยกวา 3,477 ลบ.
ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.246557°
E 102.895274°

168,000 168,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนชองแมว
วิทยาคมและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

11



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

9 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขนาดกวาง 42 เมตร  
ยาว 182 เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 
5.00 เมตรความลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาณดินขุด 13,977 
ลบ.ม.

N 14.665991°
E 102.195382°

1,450,000 1,450,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคมและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

10 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกลางเฉลี่ย 
30.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 70.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1:1 พรอมขุด
ลอกคลองไสไกปากกวางเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 75.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1:1 หรือ 
ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
6,950 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

N 15.200448°
E 102.821524°

318,000 318,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม  และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

13



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

11 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกสระน้ํา ความลึกรวมไม
นอยกวา 5.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
10,010 ลบ.ม. เกลี่ยตกแตง
คันดินพรอมขนยายไมนอยกวา 
8,900 ลบ.ม.

N 14.908928°
E 101.980417°

500,000 500,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
และประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

14



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

12 ขุดลอกคลองกักเก็บ
น้ําภายในโรงเรียน
โตนดพิทยาคม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ชวงที่ 1 ขุดลอกความกวางทอง
คลอง 3.00 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 เมตรยาว 175 เมตร 
หรือ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
1,803 ลบ.ม.
ชวงที่ 2 ขุดลอกความกวางทอง
คลอง 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1
 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 867 
ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.090841°
E 102.267140°

88,000 88,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนโตนดพิทยา
คม และประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

13 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

สระเก็บน้ํา กวาง 30.00 เมตร 
ยาว 116.00 เมตร ลึก 5.3 
เมตร ลาดชัน 1:0.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 4,428 ลบ.ม.

N 15.393341°
E 102.017666°

152,000 152,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คมและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

14 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเทพารักษ
ราชพิทยาคม อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ลูกที่ 1 ขุดลอกความลึกรวมไม
นอยกวา 5.00 เมตร 
ลูกที่2 ขุดลอกความลึก รวมไม
นอยกวา 3.50  เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
3,192  ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง

N 15.278197°
E 101.580783°

500,000 500,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนเทพารักษ
ราชพิทยาคมและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ2.
บุคลากรทางการศึกษา
ครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

15 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

1.สระเก็บน้ําลูกที่ 1 กวาง 40  
เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร ลาดชัน 1:1.5  
หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,373.052 ลบ.ม. 
2.สระเก็บน้ําลูกที่ 2 กวาง 35 
ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร ลาดชัน 1:1.5 หรือ 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
1,244.320 ลบ.ม. รวม
ทั้งหมดปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 5,617.38 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสี่ดาน

N 15.188618°
E 102.071760°

189,000 189,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

16 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ลูกที่ 1 ขุดลอกความลึกรวมไม
นอยกวา 4.50 เมตร 
ลูกที่ 2 ขุดลอกความลึกไมนอย
กวา 4.50 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดรวมไมนอยกวา 5,975 
ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.648087°
E 102.491645°

132,000 132,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนบัวลายและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

17 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 1,804 ลบ.ม. 
พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.560724°
E 102.413630°

72,000 72,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนบัวใหญ และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

18 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
130 เมตร ยาว 59 เมตร ลึก
รวมเฉลี่ย 6 เมตรความลาดเอียง
 1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคัน
ดินดานขางโดยรอบฝง

N 14.616106°
E 102.138768°

670,000 670,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

19 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
  ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม. กําหนด)

N 14.500408°
E 102.238953°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนโรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคมและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

20 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนประทาย 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 7 เมตร7 เมตร ความลาด
เอียง 1:1 พรอมเกลี่ยตกแตงคัน
ดินดานขางโดยรอบฝง

N 15.536626°
E 102.714399°

125,000 125,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนประทาย
และประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

21 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความกวางเฉลี่ย 40 
เมตรความยาวเฉลี่ย 68 เมตร 
ความลึกรวมไมนอยกวา 5.5 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม
นอยกวา 3,893 ลบ.ม. พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้ง
สองฝง

N 15.495408°
E 102.083763°

139,000 139,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนปรางคทอง
วิทยาและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

22 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
35 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6 เมตร 
ยาว 82 ม. ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.135966°
E 101.602267°

159,000 159,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

23 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปากชอง 2 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
4 ม. หรือปริมาตรดินขุดรวมไม
นอยกวา 3,477.45 ลบ.ม. 
พรอมขนยาย

N 14.638451°
E 101.529428°

374,000 374,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนปากชอง 2  
และประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

24 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 2,215 ลบ.ม. 
เกลี่ยตกแตงคันดิน

N 14.783900°
E 101.478165°

74,000 74,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม    และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

25 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

สระเก็บน้ํากวาง 50.00 เมตร
ยาว 55.00 เมตร ลึก 6.00 
เมตรลาดชัน 1:1 ปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 2,810 ลบ.ม.

N 15.322088°
E 101.966739°

96,000 96,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนพระทองคํา
วิทยาและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

26 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
4.00 เมตร หรือปริมาตรขุดรวม
ไมนอยกวา 4,092 ลบ.ม. พรอม
เกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้ง
สองฝง

N 15.309707°
E 101.451562°

91,000 91,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนมัธยบึงปรือ
และประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

27 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
  ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม. กําหนด)

N 15.114710°
E 101.503754°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง

30



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

28 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดขยายกวาง 60 เมตร ยาว 68
 เมตร ลึก 8 เมตร ความลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 8,473 ลบ.ม.พรอม
ขนยายปรับเกลี่ยตกแตง

N 14.545060°
E 102.330909°

331,000 331,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม  และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

29 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา อําเภอเมือง
ยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึดรวมไมนอยกวา 
5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 10,000 ลบ.ม.
 พรอมขนยาย

N 15.437018°
E 102.888124°

472,000 472,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษาและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

30 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

กวาง 50.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร ตามปริมาณงานและแบบ
กําหนด

N 14.645591°
E 101.870843°

423,000 423,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

31 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังน้ําเขียว 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

สระเก็บน้ําลูกที่ 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 
สระเก็บน้ําลูกที่ 3 กวาง 20 
เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร ลาดชัน 1:1 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,441 ลบ.ม.

N 14.366237°
E 101.860862°

149,000 149,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคมและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

32 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
26  เมตร ยาว 68  เมตร ลึก
รวมเฉลี่ย 3.5  เมตรความลาด
เอียง 1:1.5  พรอมเกลี่ยตกแตง
คันดินดานขางโดยรอบฝง

N 15.223926°
E 101.625384°

70,000 70,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม และประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

33 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
40 เมตร ยาว 79 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5  พรอมเกลี่ยตกแตงคัน
ดินดานขางโดยรอบฝง

N 15.688266°
E 102.655667°

280,000 280,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

34 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังรางพิทยา
คม อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขนาดกวาง 37 เมตร ยาว 170 
เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1:1.5 ปริมาณ
ดินขุด 14,817 ลบ.ม.

N 14.746616°
E 101.757603°

830,000 830,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนวังรางพิทยา
คม และประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

35 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวังหมีพิทยา
คม อําเภอวังน้ําเขียว
 จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ําเขียว 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกสระเก็บน้ํากวาง 40 ยาว
 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 8 เมตร ลาด
ชัน 1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,600 ลบ.ม.

N 14.437385°
E 101.681494°

458,000 458,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนวังหมีพิทยา
คม  และประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

36 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
6.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวม ไมนอยกวา 2,259 ลบ.ม.
พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.600064°
E 102.420093°

49,000 49,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร และประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

37 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
6.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 16,521 ลบ.ม.
 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินพรอม
ขนยายไมนอยกวา 16,521 
ลบ.ม.

N 14.804366°
E 101.904430°

800,000 800,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสองครพิทยา
คม และประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

38 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก
รวมเฉลี่ย 5 เมตร ความลาดเอียง
 1:1 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

N 14.619632°
E 102.009187°

500,000 500,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

39 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
63 เมตร ยาว 87 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 6 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

N 15.141613°
E 102.724320°

674,000 674,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม   และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

40 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกสระกักเก็บน้ําขนาดกวาง
 35 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุนรวมไมนอยกวา 4,740 
ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน

N 14.966854°
E 101.747145°

164,500 164,500 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คารและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

41 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกสระกักเก็บน้ําขนาดกวาง
 62 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 6.00 เมตรหรือปริมาตร
รวมไมนอยกวา 9,700 ลบ.ม. 
พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน

N 14.965749°
E 101.568145°

332,200 332,200 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว  และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

42 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เสิงสาง 1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
  ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม. กําหนด)

N 14.536342°
E 102.464364°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยาและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

43 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 3,750 ลบ.ม. 
เกลี่ยตกแตงคันดินพรอมขนยาย
ไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม.

N 14.895720°
E 101.816643°

170,000 170,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนสูงเนิน และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

44 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียน
หนองขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
 ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม.กําหนด)

N 14.937666°
E 102.542396°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคมและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

45 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ชวงที่ 1 ขุดลอกขยายให
ปากกวางเฉลี่ย 64 เมตร ยาว 
77 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินดานขาง
โดยรอบฝง  
ชวงที่ 2 ขุดลอกขยายให
ปากกวางเฉลี่ย 41  เมตร ยาว 
97 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 
พรอม เกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

N 15.062703°
E 102.243031°

164,300 164,300 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหนองงู
เหลือม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

46 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอก กวางเฉลี่ย 65 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 80 เมตร ความลึกรวม
ไมนอยกวา 5.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
9899 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขางทั้งสองฝง

N 15.516378°
E 102.176392°

354,000 354,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม และประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

49



(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

47 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

1.ขุดลอกใหปากกวางเฉลี่ย 25 
เมตร ยาว 54 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 4 เมตร ความลาดเอียง 
1:1 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง
2.ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย
 44 เมตร ยาว 44 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.5 เมตร ความลาดเอียง 
1:1 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

 N 14.680104°
E 102.380961°

130,000 130,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

48 ขุดเจาะบอบาดาล
ภายในโรงเรียน
หนองยางพิทยาคม 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิมพระ
เกียรติ

1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการ
ใชแหลงน้ําดิบตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
 ความลึกไมเกิน 100 เมตร 
พรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณ
ประกอบบอ (รายละเอียดตาม 
อบจ.นม.กําหนด)

N 14.918174°
E 102.242744°

180,000 180,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคมและประชาชน
ในพื้นที่ใกลเคียงไดรับ
การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภค อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ
ตลอดจนการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนไดอยางยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

49 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกความลึกรวมไมนอยกวา 
4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
รวมไมนอยกวา 2,408 ลบ.ม. 
พรอมเกลี่ยดินตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง

N 15.643654°
E 102.568033°

53,000 53,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

50 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกสระกักเก็บน้ําขนาด
ความกวาง 60 เมตร ยาว 60 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
6,300 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดิน

N 14.975894°
E 101.682459°

240,000 240,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยาและประชาชนใน
พื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

      3.2 แผนงานการเกษตร

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

51 ขุดลอกสระน้ําภายใน
โรงเรียนหินดาด 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภคใน
สถานศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใหมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
อนุรักษสภาพและฟนฟู
แหลงนํ้า ตลอดจน
ปองกันบรรเทาและแกไข
ปญหาวิกฤตน้ํา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 
70 เมตร ยาว 74 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.5 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางโดยรอบฝง

N 15.001054°
E 102.557149°

330,000 330,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
อุปโภค
บริโภคน้ําไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนหินดาด และ
ประชาชนในพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับการ
แกไขปญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
 อยางเพียงพอ
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาครูนักเรียนและ
ประชาชนมีการจัดการ
แหลงนํ้าอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงน้ําตลอดจน
การปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนไดอยาง
ยั่งยืน

สํานักการชาง

14,473,000 14,473,000

51 51

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.02)

1 สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเผยแพร รักษาและสืบ
สาน การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน/หมูบาน
2.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การเพ่ิมศักยภาพประชาชนให
มีความรูและสามารถนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและครอบครัว
3.เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
แหลงศึกษาดูงาน

จัดฝกอบรมใหกับประชาชนใน
พื้นที่อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนไมนอยกวา
 1 รุนตอป รวมผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูมีสวนเก่ียวของ 
จํานวนไมนอยกวา 200 คน

500,000 500,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผู
เขารับการฝกอบรม 
มีความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการ
อยูในระดับมาก
3.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 70 มีความรู
เพิ่มขึ้น
4.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 30 สามารถ
นําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติได

1.มีการเผยแพร รักษา และสืบ
สานการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน/หมูบาน
2.ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรูและสามารถนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและครอบครัวได
3.ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาส
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลง
ศึกษาดูงาน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม

   4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

      2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
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(แบบ ผ.02)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

   4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

      2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 ฝกอบรมอาชีพเสริมให
ประชาชนในพื้นที่
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดนําความรูไปพัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอพระ
ทองคํา เชน การแปรรูปอาหาร 
การทําอาหาร การทําขนม การทํา
เครื่องดื่ม การทําเครื่องสําอาง 
เปนตน จํานวนไมนอยกวา 10 รุน
ตอป รวมผูเขารับการฝกอบรม
และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวนรุนละ
ไมนอยกวา 125 คน หรือมี
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและผู
มีสวนเกี่ยวของไมนอยกวา 1,250
 คน

500,000 500,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผู
เขารับการฝกอบรม 
มีความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการ
อยูในระดับมาก
3.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 70 มีความรู
เพิ่มขึ้น
4.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 30 สามารถ
นําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติได

ผูเขารวมโครงการมีทักษะ
ความรูและสามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพเสริมและมี
รายไดเพ่ิมขึ้นใหกับตนเองและ
ครอบครัวได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1,000,000 1,000,000

2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 
 



(แบบ ผ.02)

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการควบคุม 
ปองกันโรคติดตอและ
ภัยสุขภาพ

1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพ
2.เพื่อสรางความตระหนัก
ใหแกผูเขารับการอบรมใน
การเฝาระวัง ปองกัน
โรคติดตอและภัยสุขภาพ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ดานการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาดประจําถิ่น 
และภัยสุขภาพ ใหกับบุคลากร
ภายในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร ครู 
เจาหนาที่สาธารณสุข ผูมีเกียรติ 
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน
 200 คน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด
ประจําถิ่น และภัยสุขภาพ 
กลุมเปาหมายเปนตัวแทนนักเรียน
 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 โรงเรียน รวม 1,160 คน

2,630,000 2,630,000 1.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ
 จํานวนไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ ของ
กลุมเปาหมาย
2.ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ ไมนอย
กวา ระดับดี
3.ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรู และไดฝก
ปฏิบัติการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําถิ่น ผาน
เกณฑรอยละ ๘๐
4.เกิดเครือขายใน
การบูรณาการงาน
รวมกันทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ

1.ผูเขารับการอบรมมีความรู
ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอและภัยสุขภาพ
2.ผูเขารับการอบรม
ตระหนักเห็นความสําคัญ 
และสามารถปองกัน
โรคติดตอและภัยสุขภาพ 
โดยเริ่มจากตนเอง

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ ดานการพัฒนาสาธารณสุข

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

59



(แบบ ผ.02)

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

2 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุม
โรคติดตอนําโดยยุงลาย

1.เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูโรคติดตอ
นําโดยยุงลาย เทคนิคการ
พนสารเคมีเพ่ือควบคุมและ
กําจัดยุงลาย
2.เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีทักษะเทคนิคการ
เตรียมชุมชน เทคนิคการพน
สารเคมี การผสมสารเคมี 
การแกไขขอขัดของเครื่อง
พนสารเคมี และการซอม
บํารุงรักษาเครื่องพนสารเคมี
ไดอยางถูกตอง 
3.เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ ปญหา
 อุปสรรคตลอดจนแนว
ทางแกไข อันเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน

บุคลากรภายในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยากร ครู เจาหนาที่สาธารณสุข
 ผูมีเกียรติ และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของจํานวน 216 คน

665,250 665,250 1.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ
 จํานวนไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ ของ
กลุมเปาหมาย
2.ผูเขารวมกิจกรรมฯ 
มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา ระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูโรคติดตอ
นําโดยยุงลาย เทคนิค
การพนสารเคมีเพื่อ
ควบคุมและกําจัด
ยุงลาย และไดฝก
ปฏิบัติการพนสารเคมี
ควบคุมและกําจัด
ยุงลาย ผานเกณฑรอย
ละ ๘๐

1.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูโรคติดตอนํา
โดยยุงลาย เทคนิคการพน
สารเคมีเพื่อควบคุมและ
กําจัดยุงลาย และไดฝก
ปฏิบัติการพนสารเคมี
ควบคุมและกําจัดยุงลาย 
ผานเกณฑรอยละ 80 
2.ผูเขารับการฝกอบรมได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ ปญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทาง
แกไขอันเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

60



(แบบ ผ.02)

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

3 การจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตรทาง
การแพทยในการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับฉีดปองกัน
ลวงหนา (Pre-exposre
 prophylaxis : PrEP)

1.เพื่อฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาแบบลวงหนา
ใหกับนักเรียน บุคลากร และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2.เพื่อปองกันผูปฏิบัติงาน
เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา
3.เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา
ในสัตวควบคุม เชน สุนัข
และแมว

จัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาสําหรับฉีดปองกันลวงหนา 
(Pre-exposre prophylaxis : 
PrEP) จํานวน 650 โดส

195,000 195,000 1.กลุมเปาหมายไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาแบบ
ปองกันลวงหนา ไม
นอยกวารอยละ 80
2.กลุมเปาหมายไม
ปวยดวยโรคพิษสุนัขบา

1.กลุมเปาหมายและ
ผูปฎิบัติงานไดรับวัคซีน
ปองกันพิษสุนัขบาแบบ
ปองกันลวงหนา และไมมี
ผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา
2.ปองกันการแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัขบาในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข

3,490,250 3,490,250

3 3รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

61



(แบบ ผ.02)

1 เยาวชน อบจ.นม.รุน
ใหมหางไกลบุหรี่ ชีวี
เปนสุข

1.เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรในสังกัด อบจ.นม. 
มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี และ
วิธีการปองกันการสูบบุหรี่
และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง
2.เพื่อใหสถานศึกษาเปน
พื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
และบุคลากรในสังกัด 
อบจ.นม. เกิดคานิยมที่
ถูกตองเกี่ยวกับการไมสูบ
บุหรี่และการหลีกเลี่ยงควัน
บุหรี่มือสอง

ตัวแทนนักเรียน, ครู, บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา, ผูบริหาร, ผูมีเกียรติ,
 วิทยากร, เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการ
ฝกอบรม และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
รวมทั้งสิ้น 200 คน

334,500 334,500 334,500 ดานปริมาณ
1.มีผูเขารับการอบรม
ตามโครงการไมนอย
กวา รอยละ ๘๐ 
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดีไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐
ดานคุณภาพ 
1.ผูเขาอบรมตระหนัก
เกี่ยวกับโทษภัยของ
บุหรี่ และมี
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
เพิ่มขึ้น 
2.ผูเขาอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 20

๑.นักเรียนและบุคลากรใน
สังกัด อบจ.นม. มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับพิษภัย
ของบุหรี่ และวิธีการปองกัน
การสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยง
ควันบุหรี่มือสอง
๒.มีสถานศึกษาเปนพื้นที่
ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
3.นักเรียนและบุคลากรใน
สังกัด อบจ.นม. มีคานิยมที่
ถูกตองเกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่
และการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
มือสอง

กองสาธารณสุข

334,500 334,500 334,500

1 1 1

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ ดานการพัฒนาสาธารณสุข

        2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

รวมโครงการ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รวมงบประมาณ

62



63 

 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

1 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย-หญิงใหมีหองน้ํา-หองสวม 
สะอาดเพียงพอใหบริการแกนักเรียน

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิงจํานวน 1
 หลัง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47  ตร.ม.  ใหมีจํานวน
เพียงพอแกจํานวนนักเรียน 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิงจํานวน
 1 หลัง โรงเรียนกฤษณา
วิทยา ใหมีจํานวน
เพียงพอแกจํานวนนักเรียน

สํานักการชาง

2 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารเรียน ๒๑๖ 
(หลังคาทรงไทย) 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ทาสีอาคาร
เรียน ๒๑๖ (หลังคาทรงไทย) ใหมี
สภาพแวดลอมเหมาะสมที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร
เรียน ๒๑๖ (หลังคาทรงไทย)
จํานวน 1 หลัง ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา  1,500  ตร.ม. 
ใหมีความสวยงาม โรงเรียน
กฤษณาวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารเรียน ๒๑๖ 
(หลังคาทรงไทย) จํานวน
 1 หลัง โรงเรียนกฤษณา
วิทยา ใหมีสภาพแวดลอม
 เหมาะสมกับการใช
จัดการเรียนการสอน 
และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

3 ทาสีอาคารเรียน 108 
ล. โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

เพ่ือทาสีอาคารเรียน 108 ล 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ใหมี
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู

ทาสีอาคารเรียน 108 ล. 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
มีพื้นที่ทาสีไมนอยกวา 
1,450  ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

149,700 149,700 149,700 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรู

สํานักการชาง

4 ปรับปรุงซอมแซม 
หองน้ําครู โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หอง
สวมครู เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ
หองน้ํา-หองสวม เปนโถชนิด"นั่งราบ"
 (ชักโครก) และปรับปรุงพื้นและผนัง
เปนกระเบ้ือง

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-
หองสวมครู โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

162,000 162,000 162,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง

5 ปรับปรุงซอมแซม 
หองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หอง
สวมนักเรียน เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ
หองน้ํา-หองสวม เปนโถชนิด "นั่ง
ราบ"(ชักโครก) และปรับปรุงพื้นและ
ผนังเปนกระเบ้ือง

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-
หองสวมนักเรียน โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

127,000 127,000 127,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง

6 ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟาอาคารเรียน แบบ
 108ล (อาคารเรียน 2)
  โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา 

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารเรียน
 แบบ 108ล (อาคารเรียน 2)

ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟาอาคารเรียน แบบ 108
ล (อาคารเรียน 2) โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

468,000 468,000 468,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

7 ปรับปรุงซอมแซม 
ประตูและหนาตางของ
อาคาร 1 และอาคาร 2
 โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมประตูและ
หนาตาง อาคาร 108 ล จํานวน 2 
หลัง (อาคาร 1 และ อาคาร 2) ใหมี
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมประตูและ
หนาตาง อาคาร 108 ล 
จํานวน 2 หลัง(อาคาร 1 
และ อาคาร 2)  โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

300,000 300,000 300,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง

8 ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาบานพักครู จํานวน
 5 หลัง โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
บานพักครู จํานวน 5 หลัง ใหพรอม
ใชงานไดดี

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
บานพักครู จํานวน 5 หลัง 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

268,500 268,500 268,500 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง

9 ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟาอาคารฝกงาน 
แบบ 102/27 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา
อาคารฝกงาน แบบ 102/27 ให
พรอมใชงาน

ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟาอาคารฝกงาน แบบ 
102/27 จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

241,000 241,000 241,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

10 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย - หญิง ใหพรอมบริการนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  
78.47  ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

สํานักการชาง

11 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

12 ปรับปรุงหองน้ําครู 
หองน้ํานักเรียน ชาย–
หญิง โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

1.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอ การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน
2.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีหองน้ําครู หองน้ํานักเรียน ชาย–
หญิง ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตางๆ 
ของโรงเรียน

ปรับปรุงหองน้ําครู หองน้ํา
นักเรียน ชาย–หญิง (ตาม
แบบและรายละเอียด ที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

240,000 240,000 240,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม มีหองน้ําครู หองน้ํา
นักเรียน ชาย–หญิง ที่
เพียงพอและเหมาะสมตอ
การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
3.ประเมินโดยใช
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

13 ปรับปรุงหองเรียน
ชั่วคราว (เปนหอง
ประชุม) โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

1.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน
 2.เพื่อใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีหองเรียนหองประชุมที่เหมาะสม
และเอื้อตอการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว 
(เปนหองประชุม) ขนาด  
8x6  ม. หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 128 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

440,000 440,000 440,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คมมีหองประชุมที่
เหมาะสมและเอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

14 กอสรางหองน้ํานักเรียน
 ชาย – หญิง โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

1.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน
2.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีหองน้ํานักเรียน ชาย – หญิง ที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียน  
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  
78.47  ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม มีหองน้ํานักเรียน ชาย
 – หญิง ที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

15 ตกแตงภายในอาคาร
สํานักงานฝายบริหาร
สงเสริมและบริการ 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

1.เพ่ือใหภายในอาคารสํานักงานฝาย
บริหารสงเสริมและบริการ มีความ
เหมาะสมใชเปนที่สถานที่
ประสานงานและพัฒนาดูแลอาคาร
สถานที่ใหสวยงาม เอื้อตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2.เพ่ือใหสํานักงานฝายบริหาร
สงเสริมและบริการมีความเหมาะ 
และสวยงาม และเอื้อตอ การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมตางๆ

ตกแตงภายในอาคาร
สํานักงานฝายบริหารสงเสริม
และบริการ
 - ตกแตงผนัง ติดตั้ง wall 
peper พรอมอุปกรณ
 - ติดตั้งผามาน 2 ชั้น พรอม
อุปกรณ 2.5 x 2.7 เมตร
 - ติดตั้งผามาน 2 ชั้น พรอม
อุปกรณ 3.9 x 2.7 เมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

109,000 109,000 109,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม ภายในอาคาร
สํานักงานฝายบริหาร
สงเสริมและบริการ มี
ความเหมาะสม สวยงาม 
และเอื้อตอการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรม
ตางๆ
3.ประเมินโดยใช
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สํานักการชาง

16 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารอเนกประสงค
และถังน้ําแชมเปญ 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

1.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอ    
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียน
การสอน
2.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีอาคารอเนกประสงคและถังน้ําแชม
เปญที่เหมาะสมสวยงาม เอ้ือตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน

ทาสีภายนอกภายในอาคาร
อเนกประสงคและถังแชมเปญ
 (ภายนอก) พื้นที่ไมนอยกวา
 2,660  ตร.ม.  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

356,000 356,000 356,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม มีอาคาร
อเนกประสงคและถังน้ํา
แชมเปญที่เหมาะสม
สวยงาม เอื้อตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู และการจัด
กิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน

สํานักการชาง

69



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

17 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
บริเวณอาคารภายใน
อาคารสํานักงานฝาย
บริหารสงเสริมและ
บริการ โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

1.เพ่ือใหอาคารสถานที่มีความ
สวยงาม และเอ้ือตอ การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมตางๆ
2.เพ่ือใหอาคารสํานักงานฝายบริหาร
สงเสริมและบริการ มีความสม 
สวยงาม และเอ้ือตอ การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณ
อาคารภายในอาคาร
สํานักงานฝายบริหารสงเสริม
และบริการ  พื้นที่
ดําเนินการมนอยกวา 3,172
  ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

440,000 440,000 440,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม มีอาคารสํานักงาน
ฝายบริหารสงเสริมและ
บริการ มีความเหมาะสม 
สวยงาม และเอ้ือตอ การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมตางๆ
3.ประเมินโดยใช
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สํานักการชาง

18 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
บานพักครูและโรงกรอง
น้ํา โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

1.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน
2.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีบานพักครูและโรงกรองน้ําที่
เหมาะสมตอการพักอาศัยและการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ตางๆ ของโรงเรียน

ทาสีภายนอกบานพักครู  
จํานวน  3  หลัง โรงกรองน้ํา
 1 หลัง รวมพื้นที่ทาสีไมนอย
กวา 1,450 ตร.ม.  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม มีบานพักครูและโรง
กรองน้ําที่เหมาะสมตอ
การพักอาศัยและการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ ของ
โรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

19 กอสรางโรงอาหารขนาด
เล็ก 260 ที่นั่ง

1.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อตอการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน
2.เพ่ือใหโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม มี
โรงอาหารที่ไดมาตรฐาน ไวใหบริการ
ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ที่เหมาะสม และ
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

กอสรางโรงอาหาร  ขนาด 
260 ที่นั่ง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

3,510,000 3,510,000 3,510,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.รงเรียนเขาใหญพิทยา
คม มีโรงอาหารที่ได
มาตรฐาน ไวใหบริการครู
 นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ที่
เหมาะสม และเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน
3.ประเมินโดยใช
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สํานักการชาง

20 ปรับปรุง ซอมแซม
หองน้ําอาคารเรียน 4 
ชั้น 12 หองเรียน 
(อาคาร 4) โรงเรียนคร
บุรี

1.เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ําชั้นที่
 2 อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 
(อาคาร 4)
2.เพ่ือใหนักเรียนมีหองน้ําใชอยาง
เพียงพอ พรอมใหบริการแกครู 
นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มาขอ
ใชบริการ
3.เพ่ือใหสาธารณูปโภคทุกอยาง 
สมบูรณ สะดวกและปลอดภัย พรอม
ใหบริการ

ปรับปรุง ซอมแซมหองน้ํา
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี จํานวน 24 
รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

72,900 72,900 72,900 รอยละ 95 ของ
ครู นักเรียนและ
บุคลากร
ภายนอกที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนครบุรี มีหองน้ําที่
สะอาดและปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ พรอม
ใหบริการแกครู นักเรียน
และบุคลากรภายนอก
อยางเพียงพอ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

21 ปรับปรุง/ซอมแซม
หลังคาและกันสาดโรง
อาหาร โรงเรียนครบุรี

1.เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาและ
กันสาดโรงอาหาร
2.เพ่ือใหนักเรียนมีโรงอาหารใชงาน
อยางเพียงพอ พรอมใหบริการแก
นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มาขอ
ใชบริการ
3.เพ่ือใหสาธารณูปโภคทุกอยาง 
สมบูรณ สะดวกและปลอดภัย พรอม
ใหบริการ

ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคา
และกันสาดโรงอาหาร โรง
เรียนครบุรี จํานวน 13 
รายการ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

127,000 127,000 127,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนครบุรี มีโรง
อาหารใชงานที่สะอาด
และปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ พรอม
ใหบริการแกนักเรียนและ
บุคลากรภายนอกอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

22 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียนหญิง 
แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 
โรงเรียนครบุรี

1.เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํา
นักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
2.เพ่ือใหนักเรียนมีหองน้ําใชอยาง
เพียงพอ พรอมใหบริการแกนักเรียน 
และบุคคลภายนอกที่มาขอใชบริการ
3.เพ่ือใหสาธารณูปโภคทุกอยาง 
สมบูรณ สะดวกและปลอดภัย พรอม
ใหบริการ

ปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํา
นักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน
 6 ที่นั่ง โรงเรียนครบุรี 
จํานวน 13 รายการ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

100,000 100,000 100,000 รอยละ 95  
ของนักเรียนที่
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนครบุรี  มีหองน้ํา
ที่สะอาดและปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ พรอม
ใหบริการแกนักเรียนและ
บุคลากรภายนอกอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

23 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียนชาย 
แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 
โรงเรียนครบุรี

1.เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํา
นักเรียนชาย แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
2.เพ่ือใหนักเรียนมีหองน้ําใชอยาง
เพียงพอ พรอมใหบริการแกนักเรียน 
และบุคคลภายนอกที่มาขอใชบริการ
3.เพ่ือใหสาธารณูปโภคทุกอยาง 
สมบูรณ สะดวกและปลอดภัย พรอม
ใหบริการ

ปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํา
นักเรียนชาย แบบมาตรฐาน 
6 ที่นั่ง โรงเรียนครบุรี 
จํานวน 13 รายการ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

100,000 100,000 100,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนครบุรี มีหองน้ําที่
สะอาดและปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ พรอม
ใหบริการแกนักเรียนและ
บุคลากรภายนอกอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

24 ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน อาคารเรียน 4 ชั้น
 12 หองเรียน (อาคาร 
4) โรงเรียนครบุรี

เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (อาคาร 
4) ใหสงาสวยงามยิ่งขึ้น

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน (อาคาร 4) โรง
เรียนครบุรี ทําความสะอาด
พื้นผิวผนังอาคารพรอม
ดําเนินการทาสีภายนอก
ภายในอาคารเรียน 4 ชั้น 12
 หองเรียน (อาคาร 4)  พื้นที่
ดําเนินการทั้งหมดไมนอยกวา
 2,700  ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ ๘๐

โรงเรียนครบุรีมีอาคาร
เรียน สวยงาม เปนที่
ประทับใจแกผูที่ผานไป
มาพบเห็น

สํานักการชาง

25 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง     
โรงเรียนครบุรี

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง แบบมาตรฐาน
2.เพ่ือใหนักเรียนมีหองน้ําใชอยาง
เพียงพอ พรอมใหบริการแกนักเรียน 
และบุคคลภายนอกที่มาขอใชบริการ
3.เพ่ือใหสาธารณูปโภคทุกอยาง 
สมบูรณ สะดวกและปลอดภัย พรอม
ใหบริการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง  โรง
เรียนครบุรี ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 78.47 ตร.ม.(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนและ
บุคลากร
ภายนอกที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนครบุรี มีหองน้ําที่
สะอาดและปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ พรอม
ใหบริการแกนักเรียนและ
บุคลากรภายนอกอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

26 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ทาสี
อาคาร) โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม พรอมใชงาน จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย พรอมใหบริการ บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 216 ค (ทาสีอาคาร) 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียน
คลองไผวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

229,300 229,300 229,300 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ทาสี
อาคาร) เรียบรอย ได
มาตรฐาน จํานวน 1 หลัง

สํานักการชาง

27 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล โรงเรียน
คลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหผูเรียนมีหองเรียนที่ได
มาตรฐาน ทันสมัย และมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน
2.เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน  
3.เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงาม และมีมาตรฐาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 108 ล โดยการทํา
หองเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

426,600 426,600 426,600 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีหองเรียนที่
ไดมาตรฐาน ทันสมัย 
และมีความปลอดภัยใน
การใชงาน          
2.สถานศึกษาเปนที่
ยอมรับของชุมชนและ 
สังคม

สํานักการชาง

28 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ปรับปรุง
หองสํานักงาน) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีหองสํานักงานที่
พรอมใชงาน จํานวน 1 หอง 
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีหองสํานักงานที่
ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย พรอม
ใหบริการแกนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 216 ค (ปรับปรุงหอง
สํานักงาน) จํานวน 1 หอง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

249,100 249,100 249,100 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ปรับปรุง
หองสํานักงาน) เรียบรอย
ไดมาตรฐาน จํานวน  1 
หอง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

29 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําครู อาคารเรียน 
216 ค โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
อาคารเรียน 216 ค ใหไดมาตรฐาน
 และปลอดภัยในการใชงาน
2.เพ่ือใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหกับครู และผูมาติดตอ
ราชการ

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
อาคารเรียน 216 ค จํานวน
 1 หอง โรงเรียนคลองไผ
วิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

29,800 29,800 29,800 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ครู อาคารเรียน 216 ค 
เรียบรอย ไดมาตรฐาน
และปลอดภัยในการใชงาน

สํานักการชาง

30 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ปู
กระเบ้ืองพื้นชั้นลาง) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2.เพ่ือใหมีสถานที่ที่ใชจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมและการใช
ประโยชนดานอื่นๆอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 216 ค (ปูกระเบ้ืองพื้นชั้น
ลาง) โรงเรียนคลองไผวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

375,200 375,200 375,200 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 216 ค (ปู
กระเบ้ืองพื้นชั้นลาง) 
เรียบรอย ไดมาตรฐาน
2.มีสถานที่ที่ใชจัดการ
เรียนการสอน การจัด
กิจกรรมและการใช
ประโยชนดานอื่นๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

31 กอสรางลาน
อเนกประสงค โรงเรียน
คลองไผวิทยา

เพ่ือจัดทําลานอเนกประสงคสําหรับ
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมหนาเสาธง 
จํานวน 1 แหง

กอสรางลานอเนกประสงค
สําหรับใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมหนาเสาธง จํานวน 1
 แหง โรงเรียนคลองไผวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

570,500 570,500 570,500 นักเรียนไมนอย
วารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

มีลานอเนกประสงคที่ได
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน

สํานักการชาง

32 ปรับปรุงลานธรรม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

เพ่ือกอสรางปรับปรุงลานธรรม 
สําหรับใหนักเรียนไดใชเปนสถานที่
ในการทํากิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนา จํานวน 1 แหง

ปรับปรุงลานธรรม  จํานวน 1
 แหง โรงเรียนคลองไผวิทยา 
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

629,700 629,700 629,700 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ที่ไดรับประโยชน
จากโครงการ

มีลานธรรมสําหรับให
นักเรียนไดใชเปนสถานที่
ในการทํากิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนา จํานวน 
1 แหง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

33 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล (ทาสี
อาคาร) โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม พรอมใชงาน จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย พรอมใหบริการบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 108 ล (ทาสีอาคาร) 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียน
คลองไผวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

167,300 167,300 167,300 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล (ทาสี
อาคาร) เรียบรอย ได
มาตรฐาน จํานวน 1 หลัง

สํานักการชาง

34 ปรับปรุงซอมแซม
หอประชุมโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา (ทาสี
หอประชุม) โรงเรียน
คลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารหอประชุม
 ที่สวยงาม พรอมใชงาน จํานวน 1 
หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารหอประชุม
ที่สวยงาม ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย พรอมใหบริการบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ทาสี
หอประชุม) จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

454,000 454,000 454,000 นักเรียนไมนอย
กวา รอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซม
หอประชุมโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา (ทาสีหอประชุม) 
เรียบรอยไดมาตรฐาน 
จํานวน  1 หลัง

สํานักการชาง

35 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน CS213B (ทาสี
อาคาร) โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม พรอมใชงาน จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย พรอมใหบริการ บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 CS213B (ทาสีอาคาร) 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียน
คลองไผวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

392,000 392,000 392,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน CS213B (ทาสี
อาคาร) เรียบรอย ได
มาตรฐาน จํานวน  1 หลัง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

36 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารประกอบ (ทาสี
อาคารอุตสาหกรรม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารประกอบ 
(อาคารอุตสาหกรรม) ที่สวยงาม 
พรอมใชในการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร
อุตสาหกรรม ที่สวยงาม ไดมาตรฐาน
 มีความปลอดภัย พรอมใหบริการ 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อาคารประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) จํานวน 1 หลัง
 โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

195,200 195,200 195,200 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร
อุตสาหกรรม) เรียบรอย 
ไดมาตรฐาน จํานวน  1 
หลัง

สํานักการชาง

37 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารประกอบ (ทาสี
อาคารเกษตรกรรม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร
เกษตรกรรม ที่สวยงาม พรอมใชงาน
 จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย พรอมใหบริการ บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร
เกษตรกรรม) จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

195,200 195,200 195,200 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร
เกษตรกรรม) เรียบรอย 
ไดมาตรฐาน จํานวน  1 
หลัง

สํานักการชาง

38 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารประกอบ (ทาสี
อาคาร คหกรรม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารคหกรรม 
ที่สวยงาม พรอมใชงาน จํานวน 1 
หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย พรอมใหบริการ บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชน

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคารคหกร
รม) จํานวน 1 หลัง โรงเรียน
คลองไผวิทยา   (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

195,200 195,200 195,200 นักเรียนไมนอย
วารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคารค
หกรรม) เรียบรอย ได
มาตรฐาน จํานวน 1  หลัง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

39 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ที่พรอมใชงาน 
จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ไดมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยพรอมใหบริการ 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง จํานวน 1
 หลัง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
 78.47  ตร.ม. โรงเรียน
คลองไผ ใหไดมาตรฐาน 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

 822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่ไดมาตรฐาน  เพียงพอ
แกการใชงานและบริการ
แกชุมชน
2.โรงเรียนเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและ สังคม

สํานักการชาง

40 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ปรับปรุง
หองประชุม) โรงเรียน
คลองไผวิทยา

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีหองประชุมที่
พรอมใชงานในการจัดการเรียนการ
สอน และการทํากิจกรรมตางๆ 
จํานวน 1 หอง
2.เพ่ือใหมีหองประชุมที่ไดมาตรฐาน
 มีความปลอดภัยในการใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 216 ค (ปรับปรุงหอง
ประชุม) จํานวน 1 หอง 
โรงเรียนคลองไผวิทยา เพื่อให
เกิดความสวยงาม เรียบรอย 
ไดมาตรฐาน ตามแบบแปลน
ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด

326,900 326,900 326,900 นักเรียนรอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ค (ปรับปรุง
หองประชุม) โรงเรียน
คลองไผวิทยา เรียบรอย 
ไดมาตรฐาน  จํานวน 1 
หอง

สํานักการชาง

41 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียน  
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
2.เพ่ือใหผูเรียนมีความสะดวกสบาย
และมีสุขอนามัยที่ดี

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

100,000 100,000 100,000 หองน้ํานักเรียน
มีความสะอาด 
คงทน แข็งแรง 
มีสภาพพรอมใช
งาน รอยละ 90

1.โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคมไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นักเรียน ใหพรอมใชงาน 
และอํานวยความสะดวก
แกนักเรียน ครู 
บุคคลากรทางการศึกษา 
และผูรับบริการ
2.นักเรียนความ
สะดวกสบาย และมี
สุขอนามัยที่ดี

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

42 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม จํานวน 1 หลัง 
2.เพ่ือใหผูเรียนมีความสะดวกสบาย
และมีสุขอนามัยที่ดี

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 หองน้ํานักเรียน
มีความสะอาด 
คงทน แข็งแรง 
มีสภาพพรอมใช
งาน รอยละ 90

1.โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม ไดรับการ
กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ให
พรอมใชงาน และอํานวย
ความสะดวกแกนักเรียน
2.นักเรียนมีความ
สะดวกสบาย และมี
สุขอนามัยที่ดี

สํานักการชาง

43 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี 
อาคาร 108ล/30) 
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

เพ่ือทาสีอาคารเรียน 108 ล/30 
ของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมใหมี
สภาพการใชงานที่เหมาะสม และมี
บรรยากาศ ที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูของผูเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี) ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตาราง
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม มีอาคารเรียนที่
มีความ มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และพรอมใชงาน
2.โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม มีอาคารเรียนที่
 สวยงาม สะดวกสบาย 
และเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

44 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แนวถนน
ดานหนาของโรงเรียน
ทางทิศตะวันออกสราง
ตอจากแนวเดิม) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แนวถนนดานหนาของ
โรงเรียนทางทิศตะวันออกสรางตอ
จากแนวเดิม)  โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม
2.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ภายในโรงเรียนของนักเรียน 
บุคลากรและบุคคลทั่วไปในการ
ติดตอราชการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แนวถนนดานหนาของ
โรงเรียนทางทิศตะวันออก
สรางตอจากแนวเดิม) ภายใน
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม  
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
 185  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 925 ตารางเมตร 
ไหลาทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน
 มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียน 
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
3.ภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบอาคารมีปลอดภัย
 และสวยงาม นาดู นาอยู 
เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน
4.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และผูปกครองมีความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอก
อาคารเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

45 กอสรางรั้วโรงเรียน 
(ดานทิศตะวันออกโรง
กรองน้ํา มาทางดาน
หลังอาคาร 216 ล 
สรางตอจากแนวเดิม) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางรั้วโรงเรียน (ดานทิศ
ตะวันออกโรงกรองน้ํา มาทางดาน
หลังอาคาร 216ล สรางตอจากแนว
เดิม) โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและทรัพยสินของทางราชการ

กอสรางรั้วโรงเรียน (ดานทิศ
ตะวันออกโรงกรองน้ํา มา
ทางดานหลังอาคาร 216ล 
สรางตอจากแนวเดิม) 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
ขนาดสูง 2.10 เมตร ยาว  
204 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียด 
ที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน
 มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
มีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลอมรอบโรงเรียน  
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ
3.ภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
อาคารมีปลอดภัย และ
สวยงาม นาดู นาอยู เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน
4.นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกอาคารเรียน

สํานักการชาง

46 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง ภายในโรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม
2.เพ่ือความสะดวกและเพียงพอกับ
การใหบริการนักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปใน
การติดตอราชการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 78.47 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน
 มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
มีหองน้ํานักเรียนภายใน
โรงเรียนเพิ่ม
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
สะดวกและเพียงพอตอการ
ใหบริการ
3.นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกอาคารเรียน

สํานักการชาง

81



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

47 ทาสีอาคารเรียน 216 ล
 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
216ล โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
2.เพ่ือใหอาคารเรียน มีความสะอาด
 สวยงาม นาดู นาอยู เอื้อตอการ
บริการนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ทาสีอาคารเรียน 216 ล 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
ทาสีภายนอก – ภายใน 
อาคารเรียน 216 ล จํานวน
 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ  90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สะอาด สวยงาม นาดู นาอยู
 มีความมั่นคง เหมาะสมตอ
การบริการนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน

สํานักการชาง

48 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี) 
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียนแบบ  216 ล
2.เพ่ือใหมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี)  ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา รอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
สวยงาม และปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง

49 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน  ชาย–หญิง  
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย–หญิง จํานวน 1 หลัง ให
เพียงพอตอการใชงานของนักเรียน

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย–หญิง ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. โรงเรียนชองแมววิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนชาย-
หญิง มีความพึง
พอใจในการใช
บริการไมนอย
กวารอยละ  80

นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม
 มีหองน้ําสะอาด 
บรรยากาศนาใช ผูเสนอ
โครงการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

50 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย – หญิง  
โรงเรียนดอนไพลพิทยา
คม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนดอนไพลพิทยา
คม ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม.  จํานวน 1 
หลัง  (ตามแบบและ
รายละเอียดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1. โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2. โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

51 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กดานขางโรงเรียน 
โรงเรียนดอนไพลพิทยา
คม

1.เพ่ือกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหมีความแข็งแรง ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของทางราชการ 
2.เพ่ือปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงาม
 และเปนระเบียบ

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กดานขางโรงเรียน 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
ขนาดสูง 2.1 เมตร ยาว 
204 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีความ
แข็งแรง ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของทาง
ราชการ 
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่มี
ความสวยงาม และเปน
ระเบียบ

สํานักการชาง

52 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
สําหรับปองกันแดดและฝน
2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
เปนระเบียบและเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
ขนาดกวาง 2.40  เมตร ยาว
 100 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน สําหรับปองกัน
แดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม เปนระเบียบและ
เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

53 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กดานขาง
หอประชุม โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดานขางหอประชุมโรงเรียน สําหรับ
ใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก และ
ปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กดานขางหอประชุม 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
167 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา  835  ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรัง (ตามแบบและ
รายละเอียดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กดานขาง
หอประชุมโรงเรียน 
สําหรับใชในการสัญจรไป
มาไดสะดวก และปลอดภัย

สํานักการชาง

54 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่ไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

55 ทาสีอาคาร 216 ล 
(อาคาร 1) โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

เพ่ือทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 1) 
ใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย สรางบรรยากาศในการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ทาสีอาคาร 216 ล (อาคาร 
1) โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

56 ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียนแบบ คสล 216 
(อาคาร 2) โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนแบบ คสล 
216 (อาคาร 2) โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา ใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สรางบรรยากาศ
ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 
คสล 216 (อาคาร 2) 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด)

90,000 90,000 90,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักการชาง

57 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําครู อาคารเรียน 
2 โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
อาคารเรียน 2 ใหไดมาตรฐาน 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และพรอมใช
งาน

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
อาคารเรียน 2 (ตามรูปแบบ
และรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

110,000 110,000 110,000 ครู และบุคลากร
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

โรงเรียนมีหองน้ําครูที่ได
มาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และพรอมใช
งาน

สํานักการชาง

58 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี) 
โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสีอาคาร 1) โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม ชวยสราง
บรรยากาศในการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี) ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม มีอาคารเรียนที่
เรียบรอย งามตา นามอง 
และชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู

สํานักการชาง

59 ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว
 โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้วโรงเรียน
ใหเรียบรอย งามตา นามอง และ
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว 
956 ตร.ม. โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

132,000 132,000 132,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม มีรั้วโรงเรียนที่
เรียบรอย งามตา นามอง 
และชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

60 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง จํานวน 1 หลัง ที่ถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ
2.เพ่ือจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ที่ดีในโรงเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน และ
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม มีอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ที่ถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ
2.โรงเรียนไดรับการ
พัฒนาดานอาคารสถานที่
ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี

สํานักการชาง

61 ปรับปรุงซอมแซมโรง
อาหาร โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร ให
ไดมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และมีพื้นที่เพียงพอสําหรับใหบริการ
นักเรียน ครูและบุคลากร

ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

612,000 612,000 612,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีโรงอาหาร ที่ได
มาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และมีพื้นที่
เพียงพอสําหรับใหบริการ
นักเรียน ครูและบุคลากร

สํานักการชาง

62 ปรับปรุงบานพักครู 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพ่ือปรับปรุงบานพักครู ใหมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย
2.เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับครูและ
บุคลากร ไดมีบานพักครูที่เหมาะสม
สําหรับการพักอาศัย

ปรับปรุงบานพักครู โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมา กําหนด)

337,900 337,900 337,900 ครู และบุคลากร
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีบานพักครู ที่
มีความแข็งแรง ปลอดภัย
2.ครูและบุคลากร มีขวัญ
และกําลังใจ ไดมีบานพัก
ครูที่เหมาะสมสําหรับการ
พักอาศัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

63 ปรับปรุงอาคารชั่วคราว 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารชั่วคราว ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
2.เพ่ือใหมีพื้นที่สําหรับรองรับการ
จัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ

ปรับปรุงอาคารชั่วคราว 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา นครราชสีมา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม กําหนด)

532,300 532,300 532,300 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
ชั่วคราว ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีพื้นที่สําหรับ
รองรับการจัดการเรียน
การสอนและการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตางๆ

สํานักการชาง

64 ปรับปรุงหองประชุม 
(ใตถุนอาคาร 4 ชั้น 12
 หองเรียน) โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

เพ่ือปรับปรุงหองประชุม (ใตถุน
อาคาร 4 ชั้น 12 หองเรียน) ใหมี
ความสวยงาม เปนระเบียบ แข็งแรง
 ปลอดภัย สําหรับใชเปนสถานที่ใน
การจัดประชุม จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตางๆ

ปรับปรุงหองประชุม (ใตถุน
อาคาร 4 ชั้น 12 หองเรียน) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา นครราชสีมา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.
นม กําหนด)

557,100 557,100 557,100 นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผูปกครองและผู
มาใชบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีหองประชุม ที่
มีความสวยงาม เปน
ระเบียบ แข็งแรง 
ปลอดภัย สําหรับใชเปน
สถานที่ในการจัดประชุม 
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตางๆ

สํานักการชาง

65 ทาสีอาคารเรียน 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

เพ่ือทาสีอาคารเรียน ใหมีความ
สวยงาม เรียบรอย และสราง
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้นใตถุน
โลง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม เรียบรอย 
และสรางบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

66 กอสรางลูวิ่งคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

1.เพ่ือกอสรางลูวิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก สําหรับใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2.เพ่ือใหนักเรียน ครู และบุคลากรมี
ลูวิ่งสําหรับออกกําลังกาย

กอสรางลูวิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 2.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 520 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

83,900 83,900 83,900 นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีลูวิ่งคอนกรีต
เสริมเหล็ก สําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2.นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีลูวิ่งสําหรับ
ออกกําลังกาย

สํานักการชาง

67 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพ่ือกอสรางอาคารโรงจอดรถ ให
ไดมาตรฐาน มีความแข็งแรงและ
ปลอดภัย 
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารโรงจอดรถ
สําหรับใหบริการ ครู บุคลากร 
ผูปกครอง และผูที่มาติดตอราชการ

กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
ยาว 60 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

755,900 755,900 755,900 ครู บุคลากร 
ผูปกครอง และผู
ที่มาติดตอ
ราชการ มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1 โรงเรียนมีอาคารโรง
จอดรถ ที่ไดมาตรฐาน มี
ความแข็งแรงและ
ปลอดภัย 
2 โรงเรียนมีอาคารโรง
จอดรถสําหรับใหบริการ 
ครู บุคลากร ผูปกครอง 
และผูที่มาติดตอราชการ

สํานักการชาง

68 กอสรางอาคาร
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

1.เพ่ือกอสรางอาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร สําหรับรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
2.เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร

กอสรางอาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 4 
หอง ๆ ขนาด 8 x 12 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีอาคาร
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร สําหรับ
รองรับการจัดการเรียน
การสอนในการปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร
2.นักเรียนไดพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตร

สํานักการชาง

88



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

69 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 78.47 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90 

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

70 ทาสีอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก
2.เพ่ือใหนักเรียน บุคลากร และ
ชุมชน ใหสะอาด สวยงามสามารถใช
ประโยชนได

ทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียด อบจ.นม. 
กําหนด)

88,000 88,000 88,000 1.โรงเรียนไดรับ
การทาสีอาคาร
เรียนเบ็ดเสร็จ ก
 จํานวน 1 หลัง
2.นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สะอาด สวยงาม ภูมิ
ทัศนดีขึ้น และสามารถใช
ประโยชนไดหลากหลาย
2.ชุมชนสามารถใช
ประโยชนจากอาคารเรียน
 อาคารประกอบของ
โรงเรียนได

สํานักการชาง

89



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

71 ทาสีอาคารเรียน  4 ชั้น
 12 หองเรียนชั้นลาง
โลง โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน ชั้นลางโลง
2.เพ่ือใหนักเรียน บุคลากร และ
ชุมชน ใหสะอาด สวยงามสามารถใช
ประโยชนได

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน ชั้นลางโลง จํานวน
 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

291,000 291,000 291,000 1.โรงเรียนไดรับ
การทาสีอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน ชั้นลาง
โลง จํานวน 1 
หลัง
2.นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีอาคาร เรียน
ประกอบที่สะอาด 
สวยงาม ภูมิทัศนดีขึ้น 
และสามารถใชประโยชน
ไดหลากหลาย
2.ชุมชนสามารถใช
ประโยชนจากอาคารเรียน
 อาคารประกอบของ
โรงเรียนได

สํานักการชาง

90



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

72 ปรับปรุงอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

๑.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ 
ข 
๒.เพ่ือใหนักเรียน บุคลากรและชุมชน
 สามารถใชประโยชนจากอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข  

ปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ
 ข จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ๑.โรงเรียนไดรับ
การปรับปรุง
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข 
จํานวน 1 หลัง 
๒.นักเรียน  ครู  
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 

๑.โรงเรียนปรับปรุงอาคาร
เรียนเบ็ดเสร็จ ข ที่
สามารถใชประโยชนได
หลากหลาย 
2.โรงเรียนมีสถานที่ที่เอื้อ
ตอการบริหารจัด
การศึกษาอยางเพียงพอ

สํานักการชาง

73 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย- หญิง 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

๑.เพ่ือกอสรางหองน้ํานักเรียน ชาย-
หญิง 
๒.เพ่ือใหนักเรียน บุคลากร และ
ชุมชน สามารถใชประโยชนจาก
หองน้ําได  

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. จํานวน 2 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียด อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 ๑.โรงเรียนมี
หองน้ํานักเรียน 
ชาย – หญิง  
เพียงพอตอความ
ตองการ  จํานวน 
2 หลัง 
๒.นักเรียน  ครู  
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
90

๑.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง ที่
เพียงพอตอความตองการ
 และสามารถใชประโยชน
ไดหลากหลาย 
๒.ประเมินโดยใช
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สํานักการชาง

91



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

74 ทาสีอาคารเรียนแบบ 
108 ล 30 โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียนแบบ 108 ล 
30
2.เพ่ือใหนักเรียน บุคลากร และ
ชุมชน ใหสะอาด  สวยงามสามารถ
ใชประโยชนได 

ทาสีอาคารเรียนแบบ 108 ล
 30 จํานวน 1 หลัง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

255,000 255,000 255,000 1.โรงเรียนไดรับ
การทาสีอาคาร
เรียนแบบ 108 
ล 30 จํานวน 1
 หลัง
2.นักเรียน  ครู  
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
๙๐

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สะอาด สวยงาม ภูมิ
ทัศนดีขึ้น และสามารถใช
ประโยชนไดหลากหลาย 
2.ชุมชนสามารถใช
ประโยชนจากอาคารเรียน
 อาคารประกอบของ
โรงเรียนได

สํานักการชาง

75 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตติกคอนกรีต 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
ติกคอนกรีต จํานวน 1 เสน
2.เพ่ือใหการเดินทางและการ
คมนาคมในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกวาง 7.5 เมตร ยาว 
198 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,485 ตาราง
เมตร พรอมตีเสนจราจร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

422,000 422,000 422,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คมมีถนนลาดยาง
แอสฟลตติกคอนกรีต  
2.การเดินทางและการ
คมนาคมของผูใชบริการ 
ในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

76 กอสรางหลังคาคลุมทาง
เทา โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเทา
2.เพ่ือใหการเดินทางและการ
คมนาคมในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

307,000 307,000 307,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คมมีทางเทาที่มีหลังคา
คลุมปองกันแดดและฝน
อยางมีประสิทธิภาพ
2.การเดินทางบนทาง
ของผูใชบริการเขาใน
สถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

77 ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน
 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงหองน้ํานักเรียนให
สามารถใชงานไดอยางถูกสุขลักษณะ
 สะอาดและปลอดภัย
2.เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองน้ําอยาง
เพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ

ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

305,000 305,000 305,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.หองน้ํานักเรียนไดรับ
การปรับปรุงใหสามารถใช
งานไดถูกสุขลักษณะ  
2.จํานวนหองน้ํานักเรียน
มีเพียงพอกับจํานวน
ผูใชบริการ

สํานักการชาง

78 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

เพ่ือกอสรางรั้วโรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

กอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม ความ
ยาว 1,038 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

3,055,000 3,055,000 3,055,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม  ความยาว 1,038
 เมตร
2.ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติงานดวย
ความมั่นใจ
3.สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
ไดอยางตอเนื่อง
5.ชุมชนใหความมั่นใจ 
เช่ือมั่นในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

79 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

เพ่ือกอสรางหองน้ํานักเรียน ชาย - 
หญิง

กอสรางหองน้ํานักเรียน ชาย
 - หญิง ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 78.47 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ที่
เพียงพอตอความตองการ
 ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี
เอ้ือตอการเรียนรูและเกิด
ประโยชนสูงสุดเอ้ือตอ
ผูเรียน

สํานักการชาง

80 ซอมแซมอาคารชั่วคราว
กลุมสาระการเรียนรู 
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

เพ่ือซอมแซมอาคารชั่วคราวกลุม
สาระการเรียนรู ศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา จํานวน 1 หลัง

ซอมแซมอาคารชั่วคราวกลุม
สาระการเรียนรู ศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

321,000 321,000 321,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีระบบการ
จัดการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน 
และสามารถเปน
แบบอยางที่ดีแกชุมชนทั้ง
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก

สํานักการชาง

81 ซอมแซมอาคาร 108 ล.
 (อาคาร 1,2) โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

เพ่ือซอมแซมอาคาร 108 ล. (อาคาร
 1,2) จํานวน 2 หลัง

ซอมแซมอาคาร 108 ล. 
(อาคาร 1,2) เปลี่ยน
กระเบ้ืองและสุขภัณฑหองน้ํา
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

63,000 63,000 63,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคมมีอาคารเรียน 
๑๐๘ล (อาคาร 1,2) 
คงทนแข็งแรง มี
บรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

82 ซอมแซมโรงฝกงานค
หกรรม งานผาและ
อาหาร โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

เพ่ือซอมแซมโรงฝกงานคหกรรม 
งานผาและอาหาร จํานวน 1 หลัง

ซอมแซมโรงฝกงานคหกรรม 
งานผาและอาหาร จํานวน 1
 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

557,000 557,000 557,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีโรงฝกงานที่
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดีเอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชน
สูงสุดเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอน

สํานักการชาง

83 ซอมแซมศาลาที่พัก
นักเรียน โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

เพ่ือซอมแซมศาลาที่พักนักเรียน 
จํานวน 1 หลัง

ซอมแซมศาลาที่พักนักเรียน 
จํานวน 9 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

84,000 84,000 84,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีศาลาที่พัก
นักเรียน สามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสวยงาม มี
บรรยากาศที่ดีเอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชน
สูงสุดเอ้ือตอผูเรียน

สํานักการชาง

84 ซอมแซมอาคาร
หอประชุม โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

เพ่ือซอมแซมอาคารหอประชุม 
จํานวน 1 หลัง

ซอมแซมอาคารหอประชุม 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

929,000 929,000 929,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีระบบการ
จัดการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน 
และสามารถเปน
แบบอยางที่ดีแกชุมชนทั้ง
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

85 ปรับปรุงหลังคาทาง
เชื่อมอาคาร โรงเรียน 
เทพารักษราชวิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมอาคาร 
โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 
จํานวน 1 หลัง

ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อม
อาคาร โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

226,000 226,000 226,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีหลังคาทาง
เชื่อมอาคาร สามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มี
บรรยากาศที่ดีเอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชน
สูงสุดเอ้ือตอผูเรียน

สํานักการชาง

86 กอสรางหองน้ํานักเรียน
ชาย โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ

เพ่ือกอสรางหองน้ํานักเรียนชาย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ มีหองน้ํา
นักเรียนที่มีความ
ปลอดภัยในการใชงาน 
ถูกสุขลักษณะ สุขภาวะ 
และมีความเหมาะสมใน
การธํารงวินัยของผูเรียน

สํานักการชาง

87 กอสรางเรือนพยาบาล  
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพ่ือกอสรางเรือนพยาบาล โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ จํานวน 1 หลัง

กอสรางเรือนพยาบาล 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

497,000 497,000 497,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ มีเรือนพยาบาล
สําหรับใหบริการแกผูเรียน
 ที่มีความเหมาะสม  ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

88 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(ขยายเขตไฟฟาและ
เปลี่ยนเสาไฟฟา) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟา (ขยายเขต
ไฟฟาและเปลี่ยนเสาไฟฟา)  ไปยัง
บริเวณบานพักครูโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ

ปรับปรุงระบบไฟฟา (ขยาย
เขตไฟฟาและเปลี่ยนเสา
ไฟฟา) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

269,000 269,000 269,000 ครู นักเรียน 
และบุคลกรทาง
การศึกษา ไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ ไดรับการ
ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(ขยายเขตไฟฟา และ
เปลี่ยนเสาไฟฟา)
2. ผูใชงานมีระดับความ
พึงพอใจในการปรับปรุง
ระบบไฟฟา (ขยายเขต
ไฟฟา และเปลี่ยนเสา
ไฟฟา)

สํานักการชาง

89 ทาสีอาคารเรียน 4 
(อาคารเรียนแบบ 216
 ล) โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพ่ือทาสีอาคารเรียน 4 (อาคารเรียน
แบบ 216 ล) จํานวน 1 หลัง

ทาสีอาคารเรียน 4 (อาคาร
เรียนแบบ 216 ล) ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตร.
ม. โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

อาคารเรียน 4 (อาคาร
เรียนแบบ 216 ล) ไดรับ
การปรับปรุงซอมแซมให
อยูในสภาพที่สวยงาม 
พรอมใชงานอยูเสมอ 
สงผลใหนักเรียนและครู
สามารถใชประโยชนได
เต็มตามศักยภาพ และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

90 กอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กโดม โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ

เพ่ือกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
จํานวน 1 แหง

กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 แหง โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

365,000 365,000 365,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ลานคอนกรีตโดม 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ ไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความ
ปลอดภัยและเหมาะสม
ในการใชงาน

สํานักการชาง

97



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

91 ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน
หญิง โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ

เพ่ือปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิง 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ จํานวน 
1 แหง

ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิง 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

69,700 69,700 69,700 นักเรียนหญิงไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ มีหองน้ํานักเรียน
หญิง ที่มีความเหมาะสม
ในการใชงาน ใชการไดดี 
ปราศจากมลภาวะที่
กระทบตอสุขภาพ และ
บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน

สํานักการชาง

92 กอสรางประปาหอถังสูง 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพ่ือกอสรางหอถังประปาประจํา
โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ
 2

กอสรางประปาหอถังสูง โครง
เหล็กขนาด 10 ลูกบาศก
เมตร (ถังไฟเบอรกลาส ขนาด
 2.5 ลบ.ม. จํานวน 4 ลูก) 
พรอมระบบกรองน้ํา โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีประปาหอถังสูง
ประจําโรงเรียน เพื่อใช
เปนอาคารบริหารจัดการ
ระบบประปาในการ
บริการใหกับ นักเรียน ครู
 และบุคลากรภายภายใน
โรงเรียน

สํานักการชาง

93 ติดตั้งตะแกรงกันนก 
อาคารเรียน 216 ล. 
หลังคาทรงไทย โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

เพ่ือติดตั้งตะแกรงกันนก อาคารเรียน
 216 ล ใหโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยเหมาะสมและเอื้อตอการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอนตอ
นักเรียน

ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคาร
เรียน 216 ล จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

296,000 296,000 296,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมที่สะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย 
เหมาะสมกับนักเรียนและ
เอ้ือตอการเรียนรู

สํานักการชาง

98



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

94 ทาสีอาคารเรียน 216 ล
 หลังคาทรงไทย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคาร 216 ล 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
จํานวน 1 หลัง

ทาสีอาคารเรียน 216 ล 
หลังคาทรงไทย ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 2,600 ตร.ม. 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
2 (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคาร 216 ล 
เพ่ือใชบริหารจัดการและ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สวยงาม

สํานักการชาง

95 ทาสีอาคารหอประชุม
โรงเรียน 100/27 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม
โรงเรียน 100/27 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2 จํานวน 1 หลัง

ทาสีอาคารหอประชุม
โรงเรียน 100/27 ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตร.
ม. โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคาร
หอประชุมโรงเรียน 
100/27 เพื่อใชบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สวยงาม

สํานักการชาง

96 ทาสีอาคารสังคมศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารสังคมศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 
จํานวน 1 หลัง

ทาสีอาคารสังคมศึกษา 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 380 
ตร.ม. โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

38,000 38,000 38,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารสังคม
ศึกษาที่สวยงาม 
บรรยากาศนาเรียนรู 
สภาพแวดลอมปลอดโปรง

สํานักการชาง

97 ปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคาร 216 ล/41 
เปลี่ยนหลอด LED 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 216
 ล/41 เปลี่ยนหลอด LED โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 จํานวน 1 หลัง

ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 
216 ล/41 เปลี่ยนหลอด 
LED Tube 120 cm. ขนาด
ไมเกิน 22 w พรอมเปลี่ยน
ระบบขา โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

124,000 124,000 124,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารที่มีระบบ
ไฟฟาปลอดภัย เปน
มาตรฐาน อํานวยความ
สะดวกแกผูเรียนและ
บุคลากร

สํานักการชาง

99



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

98 ปรับปรุงรั้วลวดหนาม
ดานหลัง โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

เพ่ือปรับปรุงรั้วลวดหนามดานหลัง
โรงเรียน

ปรับปรุงรั้วลวดหนาม 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
2 ขนาดความสูง 2.00 เมตร
 ยาว 400 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

146,000 146,000 146,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีรั้วลวดหนาม
ดานหลังโรงเรียน เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรั้ว
โรงเรียนใหเปนระเบียบ
สวยงามและปลอดภัย

สํานักการชาง

99 ปรับปรุงอาคาร
จริยธรรม โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

เพ่ือปรับปรุงอาคารจริยธรรม 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

ปรับปรุงอาคารจริยธรรม 
(ติดตั้งหนาตางบานเลื่อนวง
กบอลูมิเนียม พรอมมุงลวด) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 
2 (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

118,000 118,000 118,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารจริยธรรม
 เพื่อใชเปนอาคารบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สวยงามและปลอดภัย

สํานักการชาง

100 ทาสีอาคารเรียน 108 ล
 โรงเรียนบัวลาย

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน (อาคาร 
108ล)
2.เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี
สวยงามที่เอ้ือตอการเรียนรูภายใน
สถานศึกษา

ทาสีอาคารเรียน 108 ล 
โรงเรียนบัวลาย (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

1.ทาสีอาคารเรียน 
(อาคาร 108 ล) ให
สวยงาม
2.โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่ดีเอื้อตอ
การเรียนรูภายใน
สถานศึกษา

สํานักการชาง

100



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

101 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนบัวลาย

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย – หญิง โรงเรียนบัวลาย จํานวน
 ๑ หลัง

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. โรงเรียนบัว
ลาย (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.มีอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย – หญิง 
โรงเรียนบัวลาย
2.โรงเรียนมีหองสวม
นักเรียน ที่สวยงามพรอม
ใชถูกสุขอนามัย
3.ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการภายในโรงเรียน

สํานักการชาง

102 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําครู โรงเรียนบัว
ลาย

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครูที่
ชํารุด ใหมีความพรอม สวยงาม 
พรอมใชงาน และเพื่อใหมีถูก
สุขอนามัยที่ดี

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนบัว
ลาย (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

300,000 300,000 300,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.หองน้ําครู ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม
2.โรงเรียนมีหองน้ําครู ที่
สวยงามพรอมใชถูก
สุขอนามัย

สํานักการชาง

103 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนบัวลาย

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นักเรียนที่ชํารุด
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียน มีความ
พรอมสวยงามที่พรอมใชงาน ถูก
สุขอนามัยที่ดี

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นักเรียน จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนบัวลาย (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

200,000 200,000 200,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.หองน้ํานักเรียน ได
ปรับปรุงซอมแซม
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียน ที่สวยงามพรอม
ใชถูกสุขอนามัย
3.ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการภายในโรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

104 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารหอประชุม 59 ป
 โรงเรียนบัวใหญ

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร
หอประชุม 59 ป โรงเรียนบัวใหญ 
ใหมีความรมรื่น
2.เพ่ือใหหอประชุมสวยงาม 
ปลอดภัย เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการใชงานของ
ชุมชน

ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร
หอประชุม 59 ป (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียนและ
ชุมชนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารหอประชุม 59 ป
 โรงเรียนบัวใหญ มีสภาพ
ที่ดี ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.โรงเรียนมีสถานที่ที่
เอ้ือตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการใช
งานของชุมชน

สํานักการชาง

105 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําหองสวมนักเรียน
 โรงเรียนบัวใหญ

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหอง
สวมนักเรียนของโรงเรียนบัวใหญ ให
อยูในสภาพที่ใชงานไดในสภาพที่ดี 
และปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหอง
สวมนักเรียน จํานวน ๑ หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
95

สิ่งกอสราง วัสดุ และ
ครุภัณฑ ไดรับการซอม
บํารุง ใหอยูในสภาพที่ดี 
สะดวก และปลอดภัย

สํานักการชาง

106 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนบัวใหญ

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย- หญิง ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
ในสภาพที่ดี และปลอดภัย

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
๗๘.๔๗ ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร มีความ
พอใจในหองน้ํา
นักเรียนชาย - 
หญิง รอยละ 95

มีอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย - หญิง ที่คงทน 
แข็งแรง ไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

107 ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (อาคารเรียน 
216 ค) โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

1.เพ่ือสรางบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนใหเอื้อตอการเรียนรู
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีสภาพที่สะอาด 
สวยงาม นาเรียน นาอยู 

ทาสีภายนอก-ภายใน อาคาร
เรียน 216 ค จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ ๙๐

1.โรงเรียนมีบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการ
สอนใหเอื้อตอการเรียนรู
2.โรงเรียนมีสภาพที่
สะอาด สวยงาม นาเรียน
 นาอยู 

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

108 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางทางเดินพรอมหลังคา
คลุมที่สะดวก และปลอดภัยในการ
เดินเขาโรงเรียน
2.เพ่ือใหมีทางเดินพรอมหลังคาคลุม
ที่ปองกันแสงแดด ฝน ของนักเรียน
ในการเดินเขาโรงเรียน

กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม ขนาดกวาง 
๑.๕0 เมตร ยาว    1๑๕.00
 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนทุก
คน มีความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 95

1.นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทางเดินพรอมหลังคา
คลุมที่สะดวก และ
ปลอดภัยในการเดินเขา
โรงเรียน
2.โรงเรียนมีทางเดิน
พรอมหลังคาคลุมที่
ปองกันแสงแดด ฝน ของ
นักเรียนในการเดินเขา
โรงเรียน

สํานักการชาง

109 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง  โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม ใหอยูในสภาพแข็งแรงปองกัน
ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ ๙๐

นักเรียนโรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม มีอาคาร
หองน้ําที่แข็งแรง ได
มาตรฐาน ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ

สํานักการชาง

110 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

เพ่ือกอสรางรั้ว โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม ใหอยูในสภาพแข็งแรง
ปองกันความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียนและทรัพยสินของทางราชการ

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดสูง
 ๒.๑0 เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ ๙๐

นักเรียน ครู และโรงเรียน
 ไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตของนักเรียนและ
ทรัพยสินของทางราชการ

สํานักการชาง

111 เดินระบบประปา 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

เพ่ือเดินระบบประปาโรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

เดินระบบประปา โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

40,000 40,000 40,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ ๙๐

โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม มีระบบประปาที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

สํานักการชาง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(บาท)
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(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

112 ปรับปรุงอาคารนักกีฬา 
โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารชั่วคราว ให
เปนอาคารพักนักกีฬาที่มีความพรอม
ในการพัก มีความมั่นคง ปลอดภัย
2.เพ่ือใหนักกีฬามีความสะดวกใน
การฝกอบรม การเก็บตัว ไมตอง
เสียเวลาเดินทางไป - กลับบาน มี
อาคารพักที่เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย

ปรับปรุงอาคารนักกีฬา 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

200,000 200,000 200,000 นักกีฬา ไมนอย
กวารอยละ 90 
ไดเขารับการ
ฝกซอมและเก็บ
ตัวนักกีฬา

1.โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม มีอาคารพักนักกีฬาที่
มีความมั่นคง  ปลอดภัย
สะดวกในการพักของ
นักกีฬา
2.นักกีฬามีอาคารพักที่
เหมาะสม มีความมั่นคงคง
  ปลอดภัย
3.นักกีฬามีความสะดวก
ในการฝกซอม มีเวลาใน
การฝกซอมเพ่ิมขึ้นไมตอง
เสียเวลาเดินทาง ไป - 
กลับบาน

สํานักการชาง

113 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี) 
โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม

1.เพ่ือปรับปรุงทาสีโรงเรียนบานใหม
พิทยาคม
2.เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรู
ภายในสถานศึกษาใหเหมาะสม
สําหรับการจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี) โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครู นักเรียน มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ
 ๙0

1.มีอาคารเรียนที่สะอาด 
สวยงาม เหมาะสําหรับ
จัดการเรียนการสอน 
2.นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถดําเนินกิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(บาท)
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(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

114 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม

1.เพ่ือดําเนินการสรางหองน้ํา
นักเรียน ใหถูกสุขลักษณะและมี
ประสิทธิภาพ
2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอตอความ
ตองการของนักเรียน

  กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 78.47 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ ๙๐

1.โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม มีหองน้ํานักเรียนที่
เพียงพอตอความตองการ
ของนักเรียน
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
 รอยละ ๙๐ ที่มีหองน้ํา
นักเรียน ที่ถูกสุขลักษณะ
และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

115 กอสรางลาน
อเนกประสงค คลส.  
โรงเรียนประทาย

1.เพ่ือใหครู และนักเรียนมีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
นันทนาการ
2.เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนใหเกิดความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
 และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู

กอสรางลานอเนกประสงค 
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน และผู
เขารับบริการ มี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนประทาย มี
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและนันทนาการ
2.โรงเรียนเปนสถานที่นา
อยู นาเรียนรู มี
สภาพแวดลอมสะอาด 
สวยงามและเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(บาท)
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(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

116 ปรับปรุงหองน้ําครู
อาคาร 4 (แบบ 424ล
 พิเศษ) โรงเรียนประทาย

1.เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเขารับบริการ ไดใชหองน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหหองน้ํามีจํานวนเพียงพอแก
ผูรับบริการ

ปรับปรุงหองน้ําครูอาคาร 4 
(แบบ 424 ล พิเศษ) จํานวน
 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

160,000 160,000 160,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร
โรงเรียนประทาย
 มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.ผูใชบริการหองน้ําครูใน
โรงเรียนประทาย มีความ
พึงพอใจในการใชหองน้ํา
2.โรงเรียนประทาย มี
หองน้ําที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และ
ปลอดภัยและเพียงพอแก
การใหบริการ

สํานักการชาง

117 กอสรางโรงจอด
รถจักรยานยนตนักเรียน
  โรงเรียนประทาย

1.เพ่ือใหนักเรียนและผูเขารับบริการ
มีสถานที่จอดรถอยางพอเพียง
2.เพ่ือใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย 
และความเปนระเบียบเรียบรอย 
รวมทั้งเปนดูแลทรัพยสินของนักเรียน
ไมใหสูญหาย

กอสรางโรงจอด
รถจักรยานยนตนักเรียน 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนและผู
เขารับบริการ มี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนมีสถานที่จอด
รถจักรยานยนตนักเรียน 
 ที่มีความมั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภัยและพอเพียง
แกการใหบริการ
2.โรงเรียนมีสถานที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง

118 กอสรางโรงจอดรถครู 
และบุคลากร โรงเรียน
ประทาย

1.เพ่ือกอสรางโรงจอดรถครู บุคลากร
 และผูเขารับบริการมีสถานที่จอดรถ
อยางพอเพียง
2.เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแก ครู 
บุคลากร และผูเขารับบริการ

กอสรางโรงจอดรถครู และ
บุคลากร จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลากร 
และผูเขารับ
บริการ มีความ
พึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80

1. รงเรียนประทาย มีโรง
จอดรถเพียงพอสําหรับครู
 บุคลากร และชุมชน
2.โรงเรียนประทายเปน
สถานที่ ที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักเรียน ครู
 บุคลากรทางการศึกษา

สํานักการชาง
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   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

119 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน  โรงเรียน
ประทาย

1.เพ่ือใหนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูรับบริการได
เดินทางสะดวกและปลอดภัย
2.เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นกับนักเรียนในขณะเดินทาง
ภายในโรงเรียน
3.เพ่ือใหนักเรียนใชเปนสถานที่
นันทนาการได

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ความยาว 120 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนและผู
เขารับบริการ มี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนประทาย สถานที่
รองรับในการใหบริการแก
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชนใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ
2.โรงเรียนประทายเปน
สถานที่ ที่มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
3.โรงเรียนเปนสถานที่นาอยู
 นาเรียนรู มีสภาพแวดลอม
สะอาด สวยงามและเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู    

สํานักการชาง

120 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย - หญิง
2.เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองน้ําหอง
สวมที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ

อาคารหองน้ํา ชาย - หญิง 
จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่  อบจ.นม.
 กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนรอยละ 
 95  ไดใช
หองน้ําหองสวมที่
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

1.โรงเรียนไดอาคาร
หองน้ํานักเรียน ชาย – 
หญิง จํานวน 1 หลัง
2.โรงเรียนมีหองน้ําหอง
สวมที่เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน และอยูในสภาพ
ใหการไดดี ถูกสุขลักษณะ
 สะอาด สวยงาม
3.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใชหองน้ําหองสวม

สํานักการชาง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
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งบประมาณและที่ผานมา

121 ปรับปรุงปูกระเบ้ืองพื้น
อาคารเรียน 216 ค 
(ชั้น 2) โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

1.เพ่ือปูกระเบ้ืองพื้นอาคารเรียน 
216 ค (ชั้น 2)
2.เพ่ือใหพื้นหองเรียนสะอาดและ
สรางบรรยากาศที่ดีตอการเรียนการ
สอน

ปูกระเบ้ืองเซรามิก จํานวน 
280 ตร.ม. (ตามแบบ และ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครู นักเรียน 
และบุคลากร ไม
นอยกวารอยละ 
90 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

อาคารเรียนและ
หองเรียนพื้นปูกระเบ้ือง
สะอาดสวยงาม

สํานักการชาง

122 ทาสีอาคารเรียน 216 ค
 โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 216 ค
2.เพ่ือใหอาคารเรียน 216 ค 
สวยงาม สะอาดและสราง
บรรยากาศที่ดีตอการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 216 ค 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ 
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ  100 
ของนักเรียนและ
ชุมชนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียนทาสีได
มาตรฐานและสวยงาม
2.อาคารและหองเรียน
สวยงามเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน

สํานักการชาง

123 ปรับปรุงซอมแซมโรง
ฝกงาน โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารโรง
ฝกงานใหมีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคารโรง
ฝกงานทั้งสองดาน (ตามแบบ
 และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

376,000 376,000 376,000 ครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมี
ความพึงพอใจ

1.อาคารโรงฝกงานใหมี
สภาพบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู
2.ครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมีความพึง
พอใจ

สํานักการชาง

124 ติดตั้งตาขายกันนก 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

เพ่ือติดตั้งตาขายกันนก อาคาร 318
ล. (พิเศษ)

ติดตั้งตาขายกันนก อาคาร 
๓๑๘ ล.(พิเศษ) ชั้นที่ ๒ – 
ชั้นที่ ๔ รอบอาคาร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

446,000 446,000 446,000 ครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมี
ความพึงพอใจ

1.อาคาร ๓๑๘ ล.(พิเศษ)
 มีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู
2.ครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมีความพึง
พอใจ

สํานักการชาง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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125 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

236,000 236,000 236,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ไมนอยกวารอย
ละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคมมีหลังคาคลุม
ทางเดินที่ใหความ
ปลอดภัยแกนักเรียนและ
บุคลากร

สํานักการชาง

126 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน  ชาย – หญิง 
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน  
ชาย – หญิง โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม จํานวน 1 หลัง

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

๑.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่สะอาดเพียงพอ
และปลอดภัย
๒.โรงเรียนมีหองที่ถูก
สุขลักษณะและทันสมัย
ของผูใชบริการ

สํานักการชาง

127 ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน
  โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

เพ่ือทาสีรั้วโรงเรียน ขนาดความยาว
ไมนอยกวา ๘๙๐ เมตร

ทาสีรั้วโรงเรียน ขนาดความ
ยาวไมนอยกวา ๘๙๐ เมตร 
สูง 1.4 เมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 3,090 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

290,000 290,000 290,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคมมีรั้วที่ใหความ
ปลอดภัยและสวยงาม 
แกบุคลากรและทรัพยสิน
ทางราชการ

สํานักการชาง

128 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี) 
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

เพ่ือทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ล. 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จํานวน 1
 หลัง

ทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ล. 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

๑.โรงเรียนปราสาท
วิทยาคมมีอาคารเรียนที่มี
สีสันสดในสราง
บรรยากาศที่นาอยูนาเรียน
๒.การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

129 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําครูและหองน้ํา
นักเรียน  โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครูและ
หองน้ํานักเรียน โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม จํานวน 27 หอง

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู
และหองน้ํานักเรียน โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

54,000 54,000 54,000 ครูและนักเรียน
ไมนอยกวารอย
ละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคมมีหองน้ําที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และเพียงพอตอนักเรียน
และครู

สํานักการชาง

130 ปรับปรุงลานกีฬา  
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม จํานวน 1 แหง

ปรับปรุงลานกีฬา  โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

360,000 360,000 360,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนปราสาท
วิทยาคมมีลานกีฬาที่
เพียงพอและเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

สํานักการชาง

131 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนปากชอง ๒ 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย - หญิง โรงเรียนปากชอง ๒ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนปากชอง ๒ อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

๑.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่สะอาดเพียงพอ
และปลอดภัย
๒.โรงเรียนมีหองที่ถูก
สุขลักษณะและทันสมัย
ของผูใชบริการ

สํานักการชาง

132 ปรับปรุงหองน้ําครู 
หองน้ํานักเรียน ชาย-
หญิง โรงเรียนปากชอง 
๒ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําครู หองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียนปากชอง
 ๒ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงหองน้ําครู หองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
ปากชอง ๒ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา (ตาม
แบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม.กําหนด)

240,000 240,000 240,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

๑.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่สะอาดเพียงพอ
และปลอดภัย
๒.โรงเรียนมีหองที่ถูก
สุขลักษณะและทันสมัย
ของผูใชบริการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

133 ทาสีอาคารหอประชุม 
๑๐๐/๒๗ โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

เพ่ือทาสีอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ 
เพ่ือใหมีความสวยงาม คงทน นาใช

ทาสีอาคารหอประชุม ๑๐๐/
๒๗ จํานวน ๑ หลัง โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม (ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

268,000 268,000 268,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ ๙๕ 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.นักเรียนไดรับการบริการ
ที่ดี มีอาคารหอประชุม 
๑๐๐/๒๗ ที่นาใช และ
ปลอดภัย รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน 

สํานักการชาง

134 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนชั่วคราว โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
ชั่วคราวเพื่อใหมีความปลอดภัย คงทน

ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
ชั่วคราว จํานวน ๑ หลัง 
โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ ๙๕ 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ผูเรียนไดรับการบริการที่ดี
 มีอาคารที่ปลอดภัย รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

135 ปรับปรุง/ซอมแซม
หลังคาอาคาร
อเนกประสงค โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคาร
อเนกประสงคขนาดเล็ก มีชั้นลอย 
เพ่ือใหมีความปลอดภัย และคงทน

ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคา
อาคารอเนกประสงคขนาด
เล็ก มีชั้นลอย จํานวน ๑ หลัง
 โรงเรียนปากชองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม. กําหนด)

72,000 72,000 72,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ ๙๕ 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ผูเรียนไดรับการบริการที่ดี
 มีอาคารที่ปลอดภัย รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน

สํานักการชาง

136 ซอมแซมอาคารเรียน ๓
 ชั้น ๑๒ หองเรียน 
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม

เพ่ือซอมแซมพ้ืนหองเรียนที่ทรุดตัว 
อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน 
เพ่ือใหมีความปลอดภัย คงทน

ซอมแซมพื้นหองเรียนจํานวน
 ๔ หองเรียน อาคารเรียน ๓ 
ชั้น ๑๒ หองเรียน โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

127,000 127,000 127,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ ๙๕ 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ผูเรียนไดรับการบริการที่ดี
 มีอาคารที่ปลอดภัย รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

137 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย – หญิง 
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย – หญิง เพื่อบริการนักเรียนได
อยางเพียงพอ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย – หญิง จํานวน
 ๑ หลัง โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม (ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ ๙๕ 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.นักเรียนไดรับการบริการ
ที่ดี มีอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย – หญิงที่นาใช และ
ปลอดภัย รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน

สํานักการชาง

138 ทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ ล
 โรงเรียนปากชองพิทยา
คม

เพ่ือทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ ล เพ่ือให
มีความสวยงาม คงทน นาใช

ทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ ล 
จํานวน ๑ หลัง โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม (ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

149,700 149,700 149,700 นักเรียนไมนอย
กวา 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.นักเรียนไดรับการบริการ
ที่ดี มีอาคารเรียน ๒๑๖ ล 
ที่นาใช และปลอดภัย 
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
ที่สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

139 ปรับปรุงหองน้ําหอง
สวมนักเรียนชาย 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําหองสวมนักเรียน
ชาย จํานวน 2  หลัง

ปรับปรุงหองน้ําหองสวม
นักเรียนชาย จํานวน 2 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

388,000 388,000 388,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

หองน้ําหองสวมนักเรียน
ชาย ไดรับการปรับปรุงให
อยูในสภาพที่ดี ได
มาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูที่มา
ติดตอราชการสามารถ
งานไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

140 ปรับปรุงหองน้ําหอง
สวมนักเรียนหญิง 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําหองสวมนักเรียน
หญิง จํานวน  2  หลัง

ปรับปรุงหองน้ําหองสวม
นักเรียนหญิง จํานวน 2 หลัง 
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

277,000 277,000 277,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

หองน้ําหองสวมนักเรียน
หญิง ไดรับการปรับปรุง
ใหอยูในสภาพที่ดี ได
มาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูที่มา
ติดตอราชการสามารถ
งานไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

141 ปรับปรุงหองน้ําอาคาร
เรียน แบบ 318ล/๓๐ 
(อาคาร 4) โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน แบบ
 318ล/๓๐ (อาคาร 4) จํานวน 4 
หอง

ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 
แบบ 318ล/๓๐ (อาคาร 4) 
จํานวน 4 หอง(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

156,000 156,000 156,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

หองน้ําอาคารเรียน แบบ 
318ล/๓๐ (อาคาร 4) 
ไดรับการปรับปรุงใหมี
สภาพสะอาดไดมาตรฐาน
 และถูกสุขลักษณะ ครู 
บุคลากร นักเรียน 
ตลอดจนผูที่มาติดตอ
ราชการสามารถใชงานได
อยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

142 ปรับปรุงหอประชุมแบบ
 100/27 โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

เพ่ือปรับปรุงหอประชุมแบบ 
100/27 จํานวน 1 หลัง

ปรับปรุงหอประชุมแบบ 
100/27 จํานวน 1 หลัง  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.หอประชุมแบบ ๑๐๐/
๒๗ ไดรับการปรับปรุง
เพ่ือปองกันไมใหนักพิราบ
เขามาอาศัยอยูในอาคาร 
และปองกันโรคติดตอที่
เกิดจากนกมาสูนักเรียน 
ครูและบุคลากร  
 2.มีหองน้ําหองสวมใน
หอประชุมที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

สํานักการชาง

143 ปรับปรุงอาคารเรียน
แบบ 106ต (อาคาร
เรียน) โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

เพ่ืออาคารเรียนแบบ 106ต (อาคาร
เรียน) จํานวน 1 หลัง

ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 
106ต. (อาคารเรียน) จํานวน
 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

182,000 182,000 182,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

อาคารเรียนแบบ 106ต 
(อาคาร 1) ไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความมั่นคง
แข็งแรง สะอาด สวยงาม 
 และมีการนํามาใช
ประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

144 ทาสีอาคารเรียน คสล. 
3 ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

เพ่ือทาสีอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12
 หองเรียน ใหอยูในสภาพที่สวยงาม
และมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
จํานวน 1 หลัง

ทาสีอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น
 12 หองเรียน(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

อาคารเรียนโรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหอยูใน
สภาพที่สวยงาม พรอมใช
งานอยูเสมอ สงผลให
นักเรียนและครูสามารถ
ใชประโยชนไดเต็มตาม
ศักยภาพ และปลอดภัย

สํานักการชาง

145 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม  โรงเรียน
มะคาวิทยา

เพ่ือกอสรางทางเดินพรอมหลังคา
คลุม ใหสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ
 เรียบรอย ปลอดภัย และอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

งานกอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม จํานวน 1 แหง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใชบริการไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีกอสราง
ทางเดินพรอมหลังคาคลุม
 สวยงาม สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย 
ปลอดภัย พรอมใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

146 กอสรางลาน
อเนกประสงค  คสล.  
โรงเรียนมะคาวิทยา

เพ่ือกอสรางลานอเนกประสงค คสล. กอสรางลานอเนกประสงค 
คสล. ขนาดกวาง 20.00 
เมตร ยาว 65.00 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
 1300 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใชบริการ
ลาน
อเนกประสงค 
ไมนอยกวารอย
ละ 90

โรงเรียนมีลาน
อเนกประสงคที่พรอมใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

147 ปรับปรุงหองน้ําครู 
โรงเรียนมะคาวิทยา

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม หองน้ําอาคาร
เรียน และหองน้ําหอประชุมให
สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ 
เรียบรอย ปลอดภัย และอยูในสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ

งานปรับปรุง ซอมแซม 
หองน้ําอาคารเรียน และ
หองน้ําหอประชุม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

200,000 200,000 200,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใชบริการไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีหองน้ําอาคาร
เรียน และหองน้ํา
หอประชุม สวยงาม 
สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย ปลอดภัย พรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

148 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย - หญิง  
โรงเรียนมะคาวิทยา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง 
 2.เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เขาหองน้ํานักเรียนชาย – หญิง  
ประหยัดเวลามากขึ้น

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใชบริการ
หองน้ํานักเรียน
ชาย – หญิง ไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง สวยงาม 
สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย ปลอดภัย พรอม
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

149 ทาสีอาคารเรียน 3 ชั้น 
12  หองเรียน โรงเรียน
มะคาวิทยา

1.เพ่ืองานทาสีภายนอกและภายใน
อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12  
หองเรียน
2.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 3 ชั้น 12  หองเรียน  ใหสวยงาม 
สรางบรรยากาศตอการเรียนรู

ทาสีภายในภายนอกอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12  หองเรียน  
ใหสวยงาม สรางบรรยากาศ
ตอการเรียนรู (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

 150,000 150,000 150,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การใชบริการ
อาคารเรียน 
คสล. 3 ชั้น 12 
 หองเรียน  ไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 
ชั้น 12 หองเรียน  
สวยงาม สะอาด สราง
บรรยากาศตอการเรียนรู 
พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

150 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือมี
หองน้ําสําหรับนักเรียนชาย-หญิงที่
สะอาด มีคุณภาพและเพียงพอ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ ไม
นอยกวารอยละ 
95 มีความพึง
พอใจ   และ
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือมี
หองน้ําสําหรับนักเรียนที่
มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
สะอาด และเพียงพอ
2.นักเรียนโรงเรียนมัธยม
บึงปรือมีความพึงพอใจใน
การใชบริการหองน้ําที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

151 ปรับปรุงซอมแซมซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูป 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยม บึงปรือมี 
ซุมประดิษฐานพระพุทธรูปสวยงาม
และสภาพแวดลอมที่ดี นา

ปรับปรุงซอมแซม ซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูป 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

60,000 60,000 60,000 ครู-นักเรียน
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
มีความพึงพอใจ
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือมี
ซุมประดิษฐาน
พระพุทธรูป ที่มีความ
สวยงาม นาเลื่อมใสศรัทธา
2.ครู-นักเรียนโรงเรียน
มัธยมบึงปรือมีความพึง
พอใจในโครงการ

สํานักการชาง

152 ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซม อาคาร
สํานักงาน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี 
อาคารสํานักงานที่สวยงามและ
สภาพแวดลอมที่ดีตอการจัดการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

100,000 100,000 100,000 ครู-นักเรียน
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
มีความพึงพอใจ
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมัธยม บึงปรือมี
อาคารสํานักงาน ที่มี
ความสวยงาม ปลอดภัย 
และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

153 ปรับปรุงอาคารหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซม อาคาร
สํานักงาน โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
อาคารสํานักงานที่สวยงามและ
สภาพแวดลอมที่ดีตอการจัดการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารหองน้ํา
นักเรียน จํานวน 1 หลัง  
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม. กําหนด)

100,000 100,000 100,000 ครู-นักเรียน
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ  95
 มีความพึงพอใจ
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือมี
อาคารหองน้ํานักเรียนที่มี
ความสวยงาม ปลอดภัย  
และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู
2.ครู-นักเรียนโรงเรียน
มัธยมบึงปรือมีความพึง
พอใจในโครงการ

สํานักการชาง

154 ปรับปรุงหองน้ําครูและ
หองน้ําผูอํานวยการ 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู
และหองน้ําผูอํานวยการ โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
หองน้ําของครูและหองน้ํา
ผูอํานวยการที่สวยงามสะอาดและมี
คุณภาพไดมาตรฐาน

ปรับปรุงหองน้ําครูและ
หองน้ําผูอํานวยการ จํานวน 
1 งาน (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

30,000 30,000 30,000 ครู-บุคลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
มีความพึงพอใจ
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
มีหองน้ําครูและหองน้ํา
ผูอํานวยการที่มีความ
สวยงาม ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 
2.ครู-บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยม
บึงปรือมีความพึงพอใจใน
โครงการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

155 ปรับปรุงอาคารรตนญา
โณและหองผูอํานวยการ
 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร 
รตนญาโณและหองผูอํานวยการ 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ     
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือมี
อาคารที่สวยงาม สะอาดและมี
คุณภาพไดมาตรฐาน

ปรับปรุงทาสีอาคารอาคารร
ตนญาโณและหอง
ผูอํานวยการ จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม. กําหนด)

20,000 20,000 20,000 ครู-บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียน 
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
มีความพึงพอใจ 
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
มีอาคารและหอง
ปฏิบัติงานสําหรับ
ผูอํานวยการที่มีความ
สวยงาม ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 
2.ครู-บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยม
บึงปรือมีความพึงพอใจใน
โครงการ

สํานักการชาง

156 ปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือมี
อาคารโรงอาหารที่สวยงาม สะอาด
และมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 
จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

200,000 200,000 200,000 ครู-บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียน 
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
มีความพึงพอใจ 
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
มีอาคารโรงอาหารที่มี
ความสวยงามปลอดภัย 
และมีคุณภาพ 
2.ครู-บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยม
บึงปรือ มีความพึงพอใจใน
โครงการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

157 ทาสีอาคารเรียน 108 
ล. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 108 ล 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
2.เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
อาคารเรียนที่สวยงามและ
สภาพแวดลอมที่ดีตอการจัดการ
เรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 108 ล 
จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครู-นักเรียน
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
มีความพึงพอใจ
และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยม บึงปรือ 
มีอาคารเรียน ที่มีความ
สวยงาม ปลอดภัย และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอ การ
จัดการเรียนรู
2.ครู-นักเรียน โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ มีความพึง
พอใจในโครงการ

สํานักการชาง

158 ซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล. โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

เพ่ือซอมแซมอาคารเรียน 108 ล. 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ จํานวน 1 หลัง

ซอมแซมอาคารเรียน 108 ล.
 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  (ตาม
แบบและรายละเอียด ที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

300,000 300,000 300,000 นักเรียนโรงเรียน
มัธยมบึงปรือไม
นอยกวารอยละ 
95 และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
อาคารอาคารเรียน 108 
ล. ที่มีความสวยงาม 
ปลอดภัย และมีคุณภาพ

สํานักการชาง

159 ปรับปรุงตอเติมหอง
พยาบาล และหอง
ประชาสัมพันธโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

เพ่ือปรับปรุงตอเติมหองพยาบาล
และหองประชาสัมพันธ โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

ปรับปรุงตอเติมหองพยาบาล
และหองประชาสัมพันธ 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ (ตาม
แบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

130,000 130,000 130,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียน
โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ ไมนอย
กวารอยละ 95 
 และไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
หองพยาบาลและหอง
ประชาสัมพันธที่มีความ
พรอมในการใชงาน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

160 ติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวางและระบบรดน้ํา
ตนไม โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางและ
ระบบรดน้ําตนไม โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
และระบบรดน้ําตนไม
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

100,000 100,000 100,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีระบบไฟฟาสอง
สวางและระบบรดน้ํา
ตนไม ที่ไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

161 กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
โรงเรียนมัธยมประดู

วัฒนา

เพ่ือกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา จํานวน 1 เสน

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา กวาง 6 
เมตร ยาว 325 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,950 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา มีถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
2.การเดินทางและการ
คมนาคมของผูใชบริการ 
ในสถานศึกษามีความ
สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

162 กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ 
แบบเซาะรอง โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา

เพ่ือกอสรางรั้วคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะรอง โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
ใหมีสภาพการใชงานที่เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียน
การสอน

กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะรอง โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลกรทาง
การศึกษา และ
นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผูปกครองมา
ติดตอราชการมีความ
ปลอดภัย
2.โรงเรียน ซึ่งเปนสถานที่
ราชการมีความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

163 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน  
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน  
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
ขนาดกวาง 2.60 เมตร ยาว
 109 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ไมนอยกวารอย
ละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา มีหลังคาคลุม
ทางเดินพรอมใหบริการ
แกนักเรียน ครู และ
บุคลากร
2.โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในการเดิน
ระหวางอาคารเรียน และ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ

สํานักการชาง

164 กอสรางหองน้ําครู 
หองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

เพ่ือกอสรางหองน้ําครู หองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง  โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา  จํานวน 1 หลัง

กอสรางหองน้ําครู หองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม.จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา มีหองน้ําครู และ
หองน้ํานักเรียน ที่มีความ
เหมาะสมในการใชงาน 
ใชการไดดี ปราศจาก
มลภาวะที่กระทบตอ
สุขภาพ และเพียงพอตอ
ความตองการใชบริการ

สํานักการชาง

165 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา จํานวน 1 แหง

ปรับปรุงสนามฟุตซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา จํานวน 1
 แหง ขนาดกวาง 22 เมตร 
ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา มีสนามฟุตซอลที่
ไดมาตรฐาน เหมาะกับ
การเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

166 ปรับปรุงหองน้ําครู
หองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําครู และหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา จํานวน 1 แหง

ปรับปรุงหองน้ําครู และ
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง  
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา  
จํานวน 1 แหง  (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา มีหองน้ําครู และ
หองน้ํานักเรียน ที่มีความ
เหมาะสมในการใชงาน 
ใชการไดดี ปราศจาก
มลภาวะที่กระทบตอ
สุขภาพ และบรรยากาศ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหกับผูเรียน

สํานักการชาง

167 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี) 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอ
คูณ ปริสุทฺโธ

๑.เพ่ือทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบหลังที่ ๑ (แบบอาคารเรียน 
216 ล)     
๒.เพ่ือสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบหลังที่ 1 (แบบ
อาคารเรียน 216 ล) 
โรงเรียนของโรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ ขนาด
พื้นที่ไมนอย 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95  
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
มีความสวยงามและเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียน

สํานักการชาง

168 กอสรางรั้วโรงเรียนดาน
ทิศตะวันตก โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ
ปริสุทโธ

1.เพ่ือกอสรางรั้วโรงเรียนดานทิศ
ตะวันตก โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ
 ปริสุทโธ ใหมีความปลอดภัยและมี
สภาพมั่นคงแข็งแรง
2.เพ่ือปรับภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
สถานศึกษาใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม
 มีอาณาเขตที่ชัดเจน

กอสรางรั้วโรงเรียนดานทิศ
ตะวันตก โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริสุทโธ ขนาด
สูง 2 เมตร  ยาว 200 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

471,200 471,200 471,200 ครู บุคลกรทาง
การศึกษา และ
นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีรั้วที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง และ
สวยงาม
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

169 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริสุทโธ

เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 
ระหวางอาคาร 1 ไปอาคารหองสมุด

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ ระหวางอาคาร 1 
ไปอาคารหองสมุด ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 27 
เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

119,000 119,000 119,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ไมนอยกวารอย
ละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมหลวงพอ
คูณ ปริสุทโธ มีหลังคา
คลุมทางเดินพรอม
ใหบริการแกนักเรียน ครู 
และบุคลากร
2.โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในการเดิน
ระหวางอาคารเรียน และ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ

สํานักการชาง

170 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํา-หองสวม
นักเรียน โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณ ปริสุทโธ

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หอง
สวม นักเรียน โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทโธ จํานวน 6 หลัง 
(รวม 40 หอง)

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-
หองสวมนักเรียน โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ 
จํานวน 40 หอง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

81,000 81,000 81,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมัธยมหลวงพอ
คูณ ปริสุทโธ ไดปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ํานักเรียน 
ใหมีความเหมาะสมในการ
ใชงาน ใชการไดดี  
ปราศจากมลภาวะที่
กระทบตอสุขภาพ และ
เพียงพอตอความตองการ
ใชบริการไดมาตรฐาน 

สํานักการชาง

171 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง โรงเรียนโรงเรียนหลวงพอ
คูณปริสุทโธ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
โรงเรียนหลวงพอคูณปริสุทโธ
 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนโรงเรียนหลวง
พอคูณปริสุทโธ มีหองน้ํา
สําหรับนักเรียน ที่สะอาด
 ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัยกับผูใชบริการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

172 ติดตั้งโครงตาขายลวด
เหล็กกันนก อาคาร
เรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก 
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

1.เพ่ือติดตั้งโครงตาขายลวดเหล็ก
กันนก ดานหลัง อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก ชั้น ๒ 
2.เพ่ือใหอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก
 มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน สะอาด ปลอดภัย ตอ
การใชงาน

ติดตั้งโครงตาขายลวดเหล็ก
กันนก อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม ขนาดกวาง 
๔.00 เมตร  ยาว ๖๘ เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา ๒๗๒  ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม.กําหนด)       

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ  ๙๐

1.อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก ไดติดตั้งโครง
ตาขายลวดเหล็กกัน มี
ความสะอาด ปลอดภัย 
เอ้ือตอการใชงาน
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเรียน

สํานักการชาง

173 ปรับปรุงซอมแซมสนาม
บาสเก็ตบอล  โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมสนามบาส
เก็ตบอล เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และเปลี่ยนตาขายโครงเหล็กกั้นสนาม
2.เพ่ือใหสนามบาสเก็ตบอล มีสภาพ
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
ปลอดภัย ตอการใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมสนามบาส
เก็ตบอล โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม
1.พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา ๗๒๐ ตาราง
เมตร 
2.เปลี่ยนโครงเหล็กตาขายกั้น
สนาม ขนาดยาว 20 เมตร สูง 
4.5 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการเปลี่ยนโครงเหล็กตา
ขายกั้นสนามไมนอยกวา 180 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

494,000 494,000 494,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ ๙๐

1.สนามบาสเก็ตบอล มี
มาตรฐาน มีสภาพเอื้อตอ
การใชงาน สามารถใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
 ฝกซอมกีฬา และทํา
กิจกรรมตางๆ 
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอสนามบาสเก็ตบอล     
     
     

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

174 ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน (อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ข และอาคาร
เรียนโรงฝกงานเบ็ดเสร็จ
 ค) โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพ่ือใหมีอาคารเรียน สวยงาม นาดู
  นาอยู เอื้อตอการเรียนการสอน

 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
(อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข 
และอาคารเรียนโรงฝกงาน
เบ็ดเสร็จ ค) โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม ทําความสะอาด
พื้นผิวผนังอาคารพรอม
ดําเนินการทาสีภายนอก 
ภายในอาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ข อาคารเรียนโรง
ฝกงานเบ็ดเสร็จ ค พื้นที่
ดําเนินการทั้งหมดไมนอยกวา 
2,700 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  ๙๐

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย สวยงาม นาดู 
นาอยู เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเรียน

สํานักการชาง

175 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

1.เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอลที่ได
มาตรฐาน ใหเปนสถานที่ฝกทักษะ
กีฬาฟุตบอลของนักเรียนและชุมชน
ใกลเคียง
2.เพ่ือสงเสริมและเสริมสรางแรงจูงใจ
ใหนักเรียนหันมาใสใจกิจกรรม
ทางดานกีฬาฟุตบอลใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ในการออกกําลังกาย
ดูแลสุขภาพ หางไกลจากยาเสพติด

ปรับปรุงสนามฟุตบอล
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

450,000 450,000 450,000 นักเรียนที่มาใช
ประโยชนมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนมีสนาม
ฟุตบอลที่ไดมาตรฐาน 
เปนที่ฝกทักษะกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนและ
ชุมชนใกลเคียง 
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

176 กอสรางถนนลาดยาง
ทับคอนกรีต  โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

1.เพ่ือกอสรางถนนลาดยางทับ
คอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0 เมตร ยาว 400 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,600 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
2.เพ่ือแกปญหาความเดือดรอน ซึ่ง
เกิดจากการสัญจรไปมาเนื่องจาก
สภาพถนนผิวไมเรียบ

กอสรางถนนลาดยางทับ
คอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร
 ไหลทางกวางขางละ 0 
เมตรยาว 400 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,600 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

476,000 476,000 476,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่
ใชบริการ
ถนนลาดยางทับ
คอนกรีต มี
ความปลอดภัย
ไมนอยกวารอย
ละ 85

1.โรงเรียนเมืองยางศึกษา
 มีถนนลาดยางทับ
คอนกรีตไดมาตรฐานและ
ปลอดภัย
2.นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับความสะดวกจาก
ถนนลาดยางทับคอนกรีต

สํานักการชาง

177 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1.เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ใหนักเรียนไดเดินทางสะดวกระหวาง
อาคาร 
2.เพ่ือการติดตอประสานงาน
ระหวางอาคารภายในโรงเรียน
รวดเร็วปลอดภัย
3.เพ่ือเพิ่มความมีมาตรฐานและ
ยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ
 90

1.โรงเรียนเมืองยางศึกษา
 มีหลังคาคุมทางเดินที่
เหมาะสมมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนเมืองยางศึกษา
 มีการติดตอระหวาง
อาคารที่ไดสะดวก
3.นักเรียน ครู และชุมชน
 มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใชหลัง
คุมทางเดิน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

178 ขุดคลองระบายน้ํา  
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

1.เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมภายใน
โรงเรียน 
2.เพ่ือปองกันความเสียหายพื้นที่
บางสวนภายใน

ขุดคลองระบายน้ํา ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ยาว 370 
เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ําทวม
ภายใน โรงเรียน
เมืองยางศึกษา 
ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 85

1.โรงเรียนเมืองยางศึกษา
 มีระบบการระบายน้ํา
ภายในที่รวดเร็ว 
2.ลดปญหาน้ําทวมภายใน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
3.ประเมินโดยใช
แบบสอบถามและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สํานักการชาง

179 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย – หญิง 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย – หญิง จํานวน1 หลัง
๒.เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา ๗๘.๔๗ ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน และ
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ
 90

1.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่ไดมาตรฐาน
และเพียงพอ    
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่ปลอดภัย 
สวยงาม เอื้อตอการใช
บริการ

สํานักการชาง

180 ปรับปรุงอาคารเรียน
อุตสาหกรรม โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อุตสาหกรรมใหสวยงาม มีความ
ปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน
2.เพ่ือใหสภาพอาคารเรียน
อุตสาหกรรมไดรับการดูแลพรอมใช
งานไดอยูเสมอ

ปรับปรุงอาคารเรียน
อุตสาหกรรม โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ผูใชบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

สภาพอาคารเรียน
อุตสาหกรรมพรอมใชงาน
 และบรรยากาศเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู บริเวณ
อาคารมีความสะอาด รม
รื่น สวยงาม เหมาะ
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

181 กอสรางเททางเดินรอบ
อาคารอเนกประสงค
พรอมรางระบายน้ํา 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

เพ่ือแกปญหาน้ําทวมขังภายใน
บริเวณอาคารอเนกประสงคใหมี
ความคลองมากขึ้นและไมทวมขัง

กอสรางเททางเดินรอบ
อาคารอเนกประสงคพรอม
รางระบายน้ํา โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม ขนาดกวาง 8 
เมตร ยาว 80 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 640  ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

425,000 425,000 425,000 ครูและนักเรียน 
มีความพึงพอใจ
ระบบการ
ไหลเวียนของน้ํา
ในโรงเรียน ไม
นอยกวารอยละ 
95

ระบบการไหลเวียนของน้ํา
ในโรงเรียนมีความ
คลองตัวมากขึ้นและมีทอ
ระบายน้ําที่กวางไดระดับ
ตลอดพื้นที่และปรับภูมิ
ทัศนรอบบริเวณอาคาร
อเนกประสงคที่เอื้อตอการ
เรียนรู

สํานักการชาง

182 ปรับปรุงอาคารเรียน 
แบบ 108 ล. (ทาสี) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารเรียน แบบ
 108 ล. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูเพ่ือ
นักเรียน การปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
2.เพ่ือใหอาคารเรียน แบบ 108 ล 
ไดรับการดูแลบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานไดอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง

ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ 
108 ล. (ทาสี) โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครู  บุคลากร 
นักเรียน และ
ผูใชบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
 90

บริเวณอาคารเรียน แบบ 
108 ล โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม มีความ
สะอาด  รมรื่น  สวยงาม 
ปลอดภัย มีความพรอม
ในการใชเพื่อจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติงาน
ของครู และบุคลากรใน
โรงเรียนไดอยางตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

183 กอสรางตะแกรงกันนก 
อาคาร 242 ล. พิเศษ 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพ่ือควบคุมจํานวนนกตางๆ ที่เขา
มาอาศัยอยูในบริเวณอาคาร 242 ล.
 พิเศษ       
2.เพ่ือปองกันโรคไขหวัดนก และ
โรคติดตอตางๆ ที่มากับนก

กอสรางตะแกรงกันนก 
อาคาร 242 ล. พิเศษ 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

ลดแหลงแพรเชื้อโรค 
และควบคุมการแพรเชื้อ
โรคจากนกพิราบและนก
อื่นๆ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

184 กอสรางลาน
อเนกประสงค (ขาง
อาคาร 242 ล.พิเศษ) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงสภาพทั่วไปภายใน
บริเวณอาคารนาดู นาอยู มีลาน
อเนกประสงคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ทักษะการเลนกีฬา
ของนักเรียน

กอสรางลานอเนกประสงค 
(ขางอาคาร 242 ล.พิเศษ) 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ขนาดกวาง 21 เมตร 
ยาว 32 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 672 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

420,000 420,000 420,000 ครูและนักเรียน 
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  95

ครูและนักเรียน มีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 95 ในการจัด
กิจกรรมการเรียน นาอยู 
นาเรียน และทํากิจกรรมที่
เกิดประโยชนไดอยางสูงสุด

สํานักการชาง

185 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับระบบหองน้ํานักเรียนให
ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น และ
เพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่เขารับ
การศึกษา 
2.เพ่ือปรับปรุงหองน้ํานักเรียนใหได
มาตรฐานงายตอการดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ  
100

1.ระบบหองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม ถูกหลักสุขลักษณะมาก
ขึ้น
2.หองน้ํานักเรียน โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม ได
มาตรฐานงายตอการดูแล
รักษา และทําความสะอาด
3.หองน้ํานักเรียน โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม อยูใน
สภาพพรอมใชงานไดดีและ
มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

186 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
อาคารเรียน 216 ล 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 216 ล โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม
 ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของ
นักเรียน และการปฏิบัติงานของครู 
บุคลากรในโรงเรียน
2.เพ่ือใหอาคารเรียน 216 ล ไดรับ
การดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงานไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานอยางตอเนื่อง 

ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคาร
เรียน 216 ล โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

บริเวณอาคารเรียน 216
 ล โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม มีความสะอาด 
รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย
 มีความพรอมในการใช
เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงานของครู 
และบุคลากรในโรงเรียน
ไดอยางตอเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

187 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง  
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคมพิทยาคม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย-หญิง โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คมพิทยาคม ใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน แข็งแรงปองกันความปลอดภัย
ในชีวิตของนักเรียน

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยาคมพิทยาคม
 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ 90

นักเรียนโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม มีอาคาร
หองน้ําที่แข็งแรง ได
มาตรฐาน ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ

สํานักการชาง

188 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีหองน้ําสําหรับ
นักเรียนที่ มั่นคงแข็งแรง 
สะอาด และปลอดภัย

สํานักการชาง

132



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

189 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
ชั่วคราวกึ่งถาวร โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่สวยงาม
 นาอยู เอื้อตอการเรียน
การสอน

สํานักการชาง

190 ปรับปรุงสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงสนามฟุตซอล
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม ขนาดกวาง 
22 เมตร ยาว 42 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.นักเรียนไดฝกปฏิบัติใน
การเลนกีฬา
ฟุตซอล ไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ
2.ครู บุคลากร นักเรียน
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ไดใชบริการสนามฟุตซอ
ลของโรงเรียน
3.การบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

191 ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน
 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงหองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียด 
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

133,000 133,000 133,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.นักเรียนที่ใชบริการ
หองน้ําของโรงเรียนวังโปง
พิทยาคม
2.หองน้ํานักเรียนโรงเรียน
วังโปงพิทยาคมไดรับการ
ดูแล ปรับปรุงซอมแซมให
อยูในสภาพดีอยางสม่ําเสมอ

สํานักการชาง

133



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

192 กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ 
แบบเซาะรอง โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

เพ่ือกอสรางรั้วคอนกรีตทึบแบบเซาะ
รอง โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ แบบ
เซาะรอง โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตทึบ 
แบบเซาะรองที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

193 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108 ล  โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 108 ล  โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่มีความ
มั่นคง  แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่สวยงาม
 นาอยู เอื้อตอการเรียน
การสอน

สํานักการชาง

194 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี) 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยา
คม

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี)
2.เพ่ือใหมีอาคารเรียนที่สวยงามเอื้อ
ตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี)ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา รอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
สวยงาม และปลอดภัย   
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง

195 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยา
คม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย - หญิง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองน้ําที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
เพียงพอตอนักเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ชาย - 
หญิง โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม 
รอยละ 90 มี
ความพึงพอใจใน
การใชประโยชน

1. โรงเรียนมีหองน้ํา
เพียงพอตอนักเรียน   
2.โรงเรียนมีหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย
สําหรับนักเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

196 กอสรางหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนวังรางพิทยาคม
 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง ที่มี
มาตรฐาน สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ  
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

197 ทาสีอาคาร ก โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

เพ่ือทาสีอาคาร ก ใหมีความสวยงาม 
เปนระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ทาสีอาคาร ก โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
มีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักการชาง

198 ปรับปรุงซอมแซมหอง
สวม (หองสุขา) 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองสวม ใหได
มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และพรอมใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมหองสวม 
(หองสุขา) โรงเรียนวังราง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

204,000 204,000 204,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีหองสวม ที่ได
มาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และพรอมใช
งาน

สํานักการชาง

199 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอประชุม 
100/27 โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม

1.เพ่ือเปลี่ยนประตูมวนอาคาร
หอประชุมใหมีสภาพแข็งแรง 
ปองกันทรัพยสินทางราชการ
2.เพ่ือปรับปรุงอาคารหอประชุมใหมี
สภาพพรอมใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม 100/27  
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม(ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผูรับบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ
 90

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
มีอาคารหอประชุมพรอม
ใชในกิจกรรมของนักเรียน
และโรงเรียนที่มี
มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพเหมาะสม 
สอดคลองกับทองถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐาน
ปจจุบัน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

200 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหองสวม 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

1.เพ่ือเปลี่ยนหลังคา ประตู โถสวม 
และ พื้นกระเบ้ือง ใหมีสภาพแข็งแรง
  
2.เพ่ือปรับปรุงอาคารหองสวมใหมี
สภาพพรอมใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอง
สวม โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

256,000 256,000 256,000 ผูรับบริการ ครู
บุคลากร และ
นักเรียน มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ 95

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
มีอาคารหองสวมที่
แข็งแรง ไดมาตรฐาน 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
พรอมใชในโรงเรียน

สํานักการชาง

201 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ที่ใชสัญจรภายในโรงเรียน ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี นักเรียน ครู และ
ประชาชนไดรับความสะดวกสบาย 
ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
และติดตอราชการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 ขนาด 6 เมตร ยาว 160 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 960 ตร.ม.  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

426,000 426,000 426,000 ผูรับบริการ ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
นักเรียน มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ 95

1.โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 มีถนนคอนกรีตใชในการ
สัญจรและพรอมใชใน
กิจกรรมของนักเรียน
2.โรงเรียนที่มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ
เหมาะสม สอดคลองกับ
ทองถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานปจจุบัน

สํานักการชาง

202 กอสรางหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม

เพ่ือกอสรางหองน้ํานักเรียน ชาย-
หญิง ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะพรอมใชภายในโรงเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ชาย-หญิง โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 78.47 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผูรับบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ
 95

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
มีหองน้ําที่แข็งแรง ได
มาตรฐาน ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะพรอมใช
ภายในโรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

203 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย- หญิง
2.นักเรียนมีหองน้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
 78.47 ตร.ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการ
อาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย- 
หญิง ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีหองน้ํานักเรียน 
ชาย- หญิง ที่ไดมาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีหองน้ําเพ่ือให
บริการนักเรียนและผูมา
ใชบริการมากยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

204 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
อาคาร 104 โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104  
2.เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
อาคาร 104  โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร ( ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการอาคาร
เรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104  
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
ทาสีสวยงาม 
2.อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104  
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน

สํานักการชาง

205 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 (ทาสีอาคารเรียน 318
ล/38 (พิเศษ))

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 318ล/38 
(พิเศษ) 
2.เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน 318ล/38 
(พิเศษ) โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

377,000 377,000 377,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการอาคาร
เรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียน 318ล/38
 (พิเศษ) โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร ทาสี
สวยงาม 
2.อาคารเรียน 318ล/38
 (พิเศษ) โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร สะอาด ถูก
สุขลักษณะ เอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

206 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 (ทาสีอาคารเรียน 106
 ต)

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 106 ต 
2.เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน  

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการอาคาร
เรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียน 106ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
ทาสีสวยงาม 
2.อาคารเรียน 106ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน

สํานักการชาง

207 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย- หญิง
2.นักเรียนมีหองน้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
 78.47 ตร.ม.(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการ
อาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย- 
หญิง ที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีหองน้ํานักเรียน 
ชาย- หญิง ที่ไดมาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีหองน้ําเพ่ือให
บริการนักเรียนและผูมา
ใชบริการมากยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

208 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
อาคาร 104 โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104  
2.เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
อาคาร 104  โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร ( ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการอาคาร
เรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104  
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
ทาสีสวยงาม 
2.อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104  
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน

สํานักการชาง

138



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

209 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 (ทาสีอาคารเรียน 318
ล/38 (พิเศษ))

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 318ล/38 
(พิเศษ) 
2.เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน 318ล/38 
(พิเศษ) โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

377,000 377,000 377,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการอาคาร
เรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียน 318ล/38
 (พิเศษ) โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร ทาสี
สวยงาม 
2.อาคารเรียน 318ล/38
 (พิเศษ) โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร สะอาด ถูก
สุขลักษณะ เอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน

สํานักการชาง

210 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 (ทาสีอาคารเรียน 106
 ต)

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 106 ต 
2.เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน  

ปรับปรุงซอมแซม ทาสีผนัง
อาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ
ผูใชบริการอาคาร
เรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.อาคารเรียน 106ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
ทาสีสวยงาม 
2.อาคารเรียน 106ต 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน

สํานักการชาง

211 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําครู อาคารเรียน 
ก โรงเรียนสองครพิทยา
คม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
อาคารเรียน ก ใหไดมาตรฐาน 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และพรอมใช
งาน

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
อาคารเรียน ก โรงเรียนสองค
รพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

156,800 156,800 156,800 ครูและบุคลากร
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

โรงเรียนมีหองน้ําครู ที่ได
มาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และพรอมใช
งาน

สํานักการชาง

212 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานักเรียน
 ใหไดมาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และพรอมใชงาน

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียนสองครพิ
ทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

261,400 261,400 261,400 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีหองน้ํานักเรียน
 ที่ไดมาตรฐาน สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ และพรอม
ใชงาน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

213 ปรับปรุงอาคารเรียน ก 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

เพ่ือทาสีอาคารเรียน ก ใหมีความ
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน ก  โรงเรียน
สองครพิทยาคม ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม.  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
มีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักการชาง

214 กอสรางอาคาร
สํานักงานฝายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนสอง
ครพิทยาคม

เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานฝาย
กิจการนักเรียน สําหรับรองรับหอง
สํานักงานฝายตางๆ ของโรงเรียนใน
การบริหารจัดการเรียนการสอน

กอสรางอาคารสํานักงานฝาย
กิจการนักเรียน โรงเรียน
สองครพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

563,500 563,500 563,500 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคาร
สํานักงานฝายกิจการ
นักเรียน  สําหรับรองรับ
หองสํานักงานฝายตางๆ 
ของโรงเรียนในการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอน

สํานักการชาง

215 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง  
โรงเรียนสองครพิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนสองครพิทยา
คม ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

216 ติดตั้งตาขายกัน
นกพิราบ (อาคาร 4) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพ่ือปองกันนกมาอาศัยอยูใน
อาคาร ชองลม ขอบหนาตางอาคาร
เรียน
2.เพ่ือปองกันความสกปรกจากคราบ
มูลนก ปองกันโรคติดเชื้อตาง ๆ ที่มา
จากนก
3.เพ่ือปองกันโรคในระบบทางเดิน
หายใจ ที่มาจากนก 

ติดตั้งตาขายกันนกพิราบ 
(อาคาร 4)โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ผูใชบริการ มี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 100

1.โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษามีตาขายกัน
นกพิราบ เพ่ือความ
ปลอดภัยจากโรคติเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ
2.ลดแหลงแพรเชื้อโรค 
และควบคุมการแพรเชื้อ
โรคจากนกพิราบ และนก
อื่น ๆ 

สํานักการชาง

217 ปรับปรุงอาคารเรียน
อุตสาหกรรม (ทาสี)  
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อุตสาหกรรม 
2.เพ่ือใหอาคารสถานที่ อาคาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียน บริเวณ
โรงเรียนสะอาด สวยงาม รมรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
ของนักเรียน การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรในโรงเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน
อุตสาหกรรม (ทาสี) โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

112,000 112,000 112,000 ผูใชบริการ  มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.อาคารเรียนไดรับการ
ดูแลมีสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ
2.อาคารสถานที่ อาคาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม 
สิ่งอํานวยความสะดวกของ
โรงเรียน บริเวณโรงเรียน
สะอาด สวยงาม รมรื่น  
ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูของนักเรียน การ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
3.นักเรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน มีขวัญกําลังใจ  
สุขภาพจิตที่ดี

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

218 ปรับปรุงหอประชุม 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพ่ือปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน
2.เพ่ือใหหอประชุมโรงเรียนได
มาตรฐาน มีระบบการถายเทอากาศ 
ระบบเครื่องเสียงพรอมในการใชงาน  

ปรับปรุงหอประชุม โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

410,000 410,000 410,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ 95

1.หอประชุมโรงเรียนได
มาตรฐาน มีระบบการ
ถายเทอากาศ  ระบบ
เครื่องเสียง 
2.หอประชุมโรงเรียน 
ไดรับการปรับปรุงทาสี
รอบอาคาร ทั้งภายใน
ภายนอก หองน้ําดานขาง
ซาย ขวา ไดรับการ
ซอมแซม

สํานักการชาง

219 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง
2.เพ่ือใหอาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และ
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 
ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน รอยละ
 ๙๐ มีความพึง
พอใจในการใช
อาคาร

1.โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา มีหองน้ํานักเรียน 
ชาย หญิง ที่ถูกสุขลักษณะ 
มีสภาพสมบูรณ สวยงาม มี
สภาพพรอมใชงาน
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม 
สิ่งอํานวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด รมรื่น 
ปลอดภัย และเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูของนักเรียน 
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

220 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (หนาอาคาร 3)
 โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
(หนาอาคาร 3)
2.เพ่ือใหอาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียน บริเวณ
โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และ
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
(หนาอาคาร 3) โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน รอยละ
 90  มีความพึง
พอใจในการใช
อาคาร

1.มีหลังคาคลุมทางเดินกัน
ฝน เพียงพอตอการใชงาน
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม 
สิ่งอํานวยความสะดวกของ
โรงเรียน บริเวณโรงเรียน
สะอาด รมรื่น ปลอดภัย 
และเอื้อตอการจัดการเรียนรู
 การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียน
3.ครูและบุคลากรมีขวัญ
กําลังใจที่ดี

สํานักการชาง

221 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 
ชั้นแบบกรมสามัญศึกษา
 208 มี 8 หองเรียน 
(ทาสี) โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมทาสีสภาพ
อาคารเรียน
2.เพ่ือใหอาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียนสะอาด สวยงาม รมรื่น 
ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น
แบบกรมสามัญศึกษา 208  
มี 8 หองเรียน (ทาสี) 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

355,000 355,000 355,000 ผูใชบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90    

1.อาคารเรียนไดรับการ
ดูแลมีสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบ สิ่งแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกของ
โรงเรียน บริเวณโรงเรียน
สะอาด สวยงาม รมรื่น 
ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนและการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
3.นักเรียน ครู  บุคลากรใน
โรงเรียน มีขวัญกําลังใจและ
สุขภาพจิตที่ดี 

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

222 ปรับปรุงทาสีโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพ่ือขูดลางพื้นสีเกาและทาสีอาคาร
โรงอาหารหอประชุม 100/27 ใหมี
สภาพสวยงามเหมาะแกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

ปรับปรุงทาสีโรงอาหาร
หอประชุม 100/27 พื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครู และนักเรียน 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม รอยละ
 85 มีความพึง
พอใจในการใช
ประโยชน

โรงเรียนมีโรงอาหาร
หอประชุมที่สวยงาม ให
นักเรียนไดพัฒนาการ
เรียนรู จัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

สํานักการชาง

223 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารอเนกประสงค 
(สน.ศก.ชั้นลอย) 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค (สน.ศก.ชั้นลอย) ของ
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม ใหมีสภาพ
การใชงานที่มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
อเนกประสงค (สน.ศก. ชั้น
ลอย) โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

324,000 324,000 324,000 ครู บุคลากร 
และนักเรียน มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ
 80

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค (สน.ศก.
ชั้นลอย) ที่สามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

224 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย - หญิง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองน้ําที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
เพียงพอตอนักเรียน

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. โรงเรียนสาหรายวิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนโรงเรียน
สาหรายวิทยาคม
 รอยละ 85 มี
ความพึงพอใจใน
การใชประโยชน

1. โรงเรียนมีหองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย
 สําหรับนักเรียน
2. โรงเรียนมีหองน้ํา
เพียงพอตอการใหบริการ
นักเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

225 กอสรางสะพานเชื่อมตอ
อาคารหลังที่ 5 เชื่อม
อาคารหลังที่ 6 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

เพ่ือกอสรางสะพานเชื่อมตออาคาร
หลังที่ 5 เชื่อมอาคารหลังที่ 6

กอสรางสะพานเชื่อมตอ
อาคารหลังที่ 5 เชื่อมอาคาร
หลังที่ 6 โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  (ตาม
แบบและรายละเอียดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

352,900 352,900 352,900 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีสะพาน
เช่ือมตออาคารหลังที่ 5 
เช่ือมอาคารหลังที่ 6 
สําหรับใหบริการนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจในการใชงานสะพาน
เช่ือมตออาคารหลังที่ 5 
เช่ือมอาคารหลังที่ 6

สํานักการชาง

226 ปรับปรุงระบบทอ
ระบายน้ําภายใน
โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"

เพ่ือปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา
ภายในโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา

ปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา
ภายในบริเวณโรงเรียนสีคิ้ว"
สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ทั้งหมด 
(ตามแบบและรายละเอียด
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

3,471,900 3,471,900 3,471,900 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีระบบทอ
ระบายน้ําภายในบริเวณ
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” ไดรับการ
ปรับปรุงสามารถ
แกปญหาการระบายน้ํา
ของโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

145



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

227 ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียนสี
คิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

เพ่ือปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
พรอมติดตั้งแปนบาสเกตบอล 
โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
พรอมติดตั้งแปนบาสเกตบอล
 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" จํานวน 1 สนาม(ตาม
แบบและรายละเอียดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

496,200 496,200 496,200 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีสนาม
บาสเกตบอลพรอมติดตั้ง
แปนบาสเกตบอลที่
ปลอดภัยพรอมสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการใช
สนามบาสเกตบอลใน
ระดับมาก

สํานักการชาง

228 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(อาคารเรียนหลังที่ 2 
แบบ 216 ล) โรงเรียน
สีคิ้ว  “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาของอาคาร
เรียนหลังที่ 2 แบบ 216 ล

ปรับปรุงระบบไฟฟาของ
อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 
216 ล จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนสีคิ้ว  “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

202,000 202,000 202,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
บรรยากาศที่มีความ
ปลอดภัยและเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

229 ปรับปรุงอาคารเรียน
ชั่วคราว 1,2 โรงเรียนสี
คิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

 1.เพื่อปูพ้ืนกระเบ้ืองอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา"
 2.เพื่อใหหองเรียนมีบรรยากาศใน
การเรียนรูที่ดี นาอยูนาเรียนและงาย
กับการดูแลทําความสะอาด

ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว
 1,2 ทําการปูพ้ืนกระเบ้ือง
อาคารเรียนชั่วคราว 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" จํานวน 2 หลัง (ตาม
แบบและรายละเอียดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ชั่วคราวที่ไดรับการปูพื้น
กระเบื้องครบทุกหองเรียน 
จํานวน 2 หลัง สําหรับ
ใหบริการนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจในการเขาใชบริการ
หองเรียนของอาคารเรียน
ชั่วคราว

สํานักการชาง

230 ปรับปรุงระบบไฟฟา  
(อาคารเรียนหลังที่ ๔ 
แบบ 216 ล) โรงเรียน
สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาของอาคาร
เรียนหลังที่ 4 แบบ 216 ล

ปรับปรุงระบบไฟฟาของ
อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ 
216 ล จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนสีคิ้ว  “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

232,600 232,600 232,600 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
บรรยากาศที่มีความ
ปลอดภัยและเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู

สํานักการชาง

231 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
(อาคารเรียนหลังที่ 3 
แบบ 318 ค) โรงเรียน
สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาของอาคาร
เรียนหลังที่ 3 แบบ 318 ค

ปรับปรุงระบบไฟฟาของ
อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ 
318 ค จํานวน 1 หลัง 
โรงเรียนสีคิ้ว  “สวัสดิ์ผดุง
วิทยา” (ตามแบบและ
รายละเอียดขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

202,000 202,000 202,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
บรรยากาศที่มีความ
ปลอดภัยและเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

232 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ(ทาสี) 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา”

 เพื่อทาสีภายนอกอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ใหมีสภาพสวยงาม

ทาสีภายนอกอาคารเรียน 
อาคารประกอบ โรงเรียนสีคิ้ว
 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” (ตาม
แบบและรายละเอียดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู

สํานักการชาง

233 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ที่พรอมใชงาน 
จํานวน 1 หลัง
2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง ที่ไดมาตรฐาน 
ถูกสุขอนามัยพรอมใหบริการสําหรับ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และใหบริการชุมชน

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม.  โรงเรียนสีคิ้ว
 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง ที่ได
มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
พรอมใหบริการสําหรับ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ใหบริการชุมชน

สํานักการชาง

234 ทาสีรั้วดานหนาโรงเรียน
 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1.เพ่ือทาสีดานหนารั้วโรงเรียน 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร  
2.เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
สายตาของนักเรียน ครูและบุคลากร 
รวมถึงผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการที่โรงเรียน

ทาสีรั้วดานหนาโรงเรียน 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

160,100 160,100 160,100 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีรั้วโรงเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง และ
สวยงาม

สํานักการชาง

235 ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร  
2.เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
สายตาของนักเรียน ครูและบุคลากร 
รวมถึงผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการที่โรงเรียน

ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

236 ทาสีอาคารเรียน 3  
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร  
2.เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
สายตาของนักเรียน ครูและบุคลากร 
รวมถึงผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการที่โรงเรียน

ทาสีอาคาร 3 โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

260,800 260,800 260,800 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ในสายตาของนักเรียน ครู
และบุคลากร รวมถึง
ผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการที่โรงเรียน

สํานักการชาง

237 ทาสีอาคารเรียน 1 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร  
2.เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
สายตาของนักเรียน ครูและบุคลากร 
รวมถึงผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการที่โรงเรียน

ทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียน
สีคิ้ววิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

167,300 167,300 167,300 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ในสายตาของนักเรียน ครู
และบุคลากร รวมถึง
ผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการที่โรงเรียน

สํานักการชาง

238 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร  
2.เพ่ือใหนักเรียนที่มาเรียน รวมถึง
ผูปกครองและผูมาติดตอราชการ มี
หองน้ําไวบริการ อยางเพียงพอ

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง ที่ได
มาตรฐาน เพียงพอแกการ
ใชงานและบริการแกชุมชน

สํานักการชาง

239 ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน (หองสมุดบานรวม
ใจ) โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพ่ือจัดทําการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน (หองสมุดบานรวมใจ) ใหมี
สวยงาม มีบรรยากาศที่ดีตอการ
เรียนการสอน มีความเหมาะสม และ
ปลอดภัย สําหรับนักเรียน บุคลากร
และผูรับบริการ

กอสรางปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน (หองสมุดบานรวมใจ) 
(ตามแบบและรายละเอียด
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา)

     150,000      150,000      150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียน
และหองเรียนที่มาตรฐาน
 มีสภาพเหมาะสมกับการ
ใชงาน และสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

240 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําครู จํานวน 16 
หอง โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
จํานวน 16 หอง

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําครู 
จํานวน 16 หอง โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

632,300 632,300 632,300 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ครู จํานวน 16 หอง

สํานักการชาง

241 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว

1.เพ่ือมีเสนทางสัญจรที่อํานวยความ
สะดวกใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง
และประชาชนที่มาติดตอ
ประสานงานกับทางโรงเรียน
2.เพ่ือปรับปรุงทางเขาบานพักครูให
เกิดความคลองตัวและมีทัศนียภาพ
บรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง  5  เมตร 
 ยาว 160  เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

477,800 477,800 477,800 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.นักเรียน ครู ผูปกครอง
และประชาชนที่มาติดตอ
ประสานงานกับทาง
โรงเรียนมีความสะดวกใน
การเดินทางมากขึ้น
2.ถนนเขาบานพักครูมี
ความพรอมสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

242 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว

1.เพ่ือกอสรางทางเดินพรอมหลังคา
คลุมที่อํานวยความสะดวกใหกับ
นักเรียน ครู ผูปกครองและ
ประชาชนที่มาติดตอประสานงานกับ
ทางโรงเรียน
2.เพ่ือใหนักเรียนมีความสะดวกใน
การเดินเรียน ระหวางอาคาร

กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม ภายในโรงเรียน
สีคิ้วหนองหญาขาว ขนาด
กวาง 1.50 เมตร ยาว 
115.00 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

243 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
 ชาย-หญิง โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว
2.เพ่ือความสะดวกและเพียงพอกับ
การใหบริการนักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ใน
การติดตอราชการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียน
สีคิ้วหนองหญาขาว ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียด
 ที่ อบจ.นม.กําหนด)  

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน
 มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว มีหองน้ํา
นักเรียนภายในโรงเรียน
เพ่ิม
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความสะดวกและเพียงพอ
ตอการใหบริการ
3.นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

244 ปรับปรุงหองน้ําครูและ
นักเรียน โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา

เพ่ือซอมแซมหองน้ํา ระบบระบายน้ํา
 ใหสามารถใหบริการนักเรียน ครู
และผูมาติดตอราชการ

ปรับปรุงหองน้ําครูและ
นักเรียน จํานวน 1 แหง 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด)

66,000 66,000 66,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง
 ชุมชน มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 95

1.ผูเรียน มีหองน้ําที่ดี 
ปลอดภัย รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน ชุมชน 
3.ผูเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
และตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา
4.โรงเรียนมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

245 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง  
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา

เพ่ือกอสรางหองน้ํานักเรียน ชาย-
หญิง ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง  
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง
 ชุมชน มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 95

1.ผูเรียนไดรับการบริการที่ดี
 มีหองน้ําที่ปลอดภัย 
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
ที่สมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ
 เพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียน และชุมชน 
3.ผูเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
และตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา
4.โรงเรียนมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

246 ทาสีอาคารเรียน คสล. 
แบบเบ็ดเสร็จ ก 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา

เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารเรียน คสล. 
แบบเบ็ดเสร็จ ก

ทาสีอาคารเรียน คสล. แบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง
 มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  95

1.ผูเรียน มีอาคารเรียนที่
สะอาด ปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
 ผูปกครอง ผูที่มาติดตอ 
และเพียงพอกับความ
ตองการของโรงเรียน  ชุมชน 
3.ผูเรียนมีคุณภาพตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
และตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา
4.โรงเรียนมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา

สํานักการชาง

247 ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1
 (อาคาร 216 ต) 
โรงเรียนสูงเนิน

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร
 216 ต) ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และมีสภาพพรอมใชงาน

ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 
(อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูง
เนิน  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

418,500 418,500 418,500 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
มีความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และมีสภาพ
พรอมใชงาน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

248 ปรับปรุงอาคาร
หอประชุม 101ล.-27 
(พิเศษ) โรงเรียนสูงเนิน

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารหอประชุม 
101ล.-27 (พิเศษ) ใหมีความมั่นคง
 แข็งแรง ปลอดภัย และพรอมใช  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับจัดประชุม 
ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน

ปรับปรุงอาคารหอประชุม 
101ล.-27 (พิเศษ) โรงเรียน
สูงเนิน (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

468,300 468,300 468,300 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หอประชุม 101ล.-27 
(พิเศษ) ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย และ
พรอมใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.โรงเรียนมีสถานที่
สําหรับจัดประชุม ใหกับ
นักเรียน ครู บุคลากรและ
ชุมชน

สํานักการชาง

249 ปรับปรุงหองน้ําหอง
สวมสําหรับครู (อาคาร
เรียนหลังที่ 2,3,4 รวม
 10 หอง) โรงเรียนสูง
เนิน

เพ่ือปรับปรุงหองน้ําหองสวมสําหรับ
ครู ใหไดมาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และพรอมใชงาน

ปรับปรุงหองน้ําหองสวม
สําหรับครู (อาคารเรียนหลังที่
 2,3,4 รวม 10 หอง) 
โรงเรียนสูงเนิน (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

588,300 588,300 588,300 ครู และบุคลากร
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

โรงเรียนมีหองน้ําหอง
สวมสําหรับครู ที่ได
มาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และพรอมใช
งาน

สํานักการชาง

250 ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 3
 (ทาสีอาคาร 216 ล) 
โรงเรียนสูงเนิน

เพ่ือทาสีอาคารเรียนที่ 3 (อาคาร 
216 ล) ใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย และสราง
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 3 
(ทาสีอาคาร 216 ล) 
โรงเรียนสูงเนิน ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย และ
สรางบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

251 ถมดินในโรงเรียน 
(บริเวณกอสรางอาคาร
อเนกประสงค) โรงเรียน
สูงเนิน

เพ่ือถมดินบริเวณกอสรางอาคาร
อเนกประสงค รองรับการกอสราง
อาคารอเนกประสงค ใหมีความมั่นคง
 แข็งแรงและปลอดภัย และมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม

ถมดินในโรงเรียน (บริเวณ
กอสรางอาคารอเนกประสงค)
 โรงเรียนสูงเนิน ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.20 ม. จากระดับ 
0.00 หรือปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 1,834 ลบ.ม.ที่  
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม. กําหนด)

166,000 166,000 166,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากร มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีพื้นที่ในการ
กอสรางอาคาร
อเนกประสงค ที่มีความ
มั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม

สํานักการชาง

252 กอสรางสะพานเชื่อมตอ
อาคารหลังที่ 2, 3, 4, 
5 และ 6 โรงเรียนสูงเนิน

เพ่ือกอสรางสะพานเชื่อมตออาคาร
เรียน ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และอํานวยความสะดวก
ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กอสรางสะพานเชื่อมตอ
อาคารหลังที่ 2, 3, 4, 5 
และ 6 โรงเรียนสูงเนิน 
ขนาดกวาง 1.50 ม. ยาว 
80 ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

1,878,100 1,878,100 1,878,100 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีสะพาน
เชื่อมตออาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และอํานวย
ความสะดวกใหกับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สํานักการชาง

253 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย-หญิง 
โรงเรียนสูงเนิน

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนสูงเนิน ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. จํานวน 1 หลัง        
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

254 ปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี 
อาคารกึ่งถาวรและ
อาคารเบ็ดเสร็จ ค) 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงทาสี อาคารกึ่งถาวร
และอาคารเบ็ดเสร็จ ค ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพ่ือใหมีสิ่งแวดลอมปลอดภัย ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี อาคารกึ่ง
ถาวรและอาคารเบ็ดเสร็จ ค)
 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. (ตามรูปแบบ
และรายละเอียดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครู นักเรียน 
และผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
สวยงาม และปลอดภัย   
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง

255 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอประชุม
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย
2.เพ่ือใหมีสิ่งแวดลอมปลอดภัย ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
หอประชุม รายละเอียดดังนี้
1. ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก หนา
 1.2 มม. ชองกวาง 12 มม. 
ยาว 30.5 มม. ขนาดชองเล็ก
ใชสําหรับกันนก คราวเหล็ก
กลองตามแบบ จํานวน 160 
ตร.ม.
2. ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก หนา
 1.2 มม. ชองกวาง 12 มม. 
ยาว 30.5 มม. ขนาดชองเล็ก
ใชสําหรับกันนก คราวเหล็ก
กลองตามแบบ จํานวน 
101.50 ตร.ม.
3. ทาสีกันสนิม จํานวน 
261.50 ตร.ม.
4. ทาสีน้ํามัน จํานวน 261.50
 ตร.ม.
5. คานั่งราน จํานวน 1 งาน
(ตามแบบและรายละเอียด ที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

200,000 200,000 200,000 ครู นักเรียน 
และผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

1.โรงเรียนมีอาคาร
หอประชุม ที่มั่นคง 
แข็งแรง สวยงาม และ
ปลอดภัย   
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

256 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย - หญิง จํานวน 1 หลัง ของ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ใหถูก
สุขลักษณะและเพียงพอตอการใช
งานของนักเรียน

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน และ
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

นักเรียนโรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม มีหองน้ํา
ชาย - หญิง ที่ถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ

สํานักการชาง

257 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน หองน้ําและ
บานพักครู โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ใหมี
ความแข็งแรง ปลอดภัย และพรอม
ใชงาน
2.เพ่ือปรับปรุงหองน้ํา ใหสะอาด นา
ใชและถูกสุขลักษณะ
3.เพ่ือปรับปรุงบานพักครู ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรงและนาอยูอาศัย

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
 หองน้ําและบานพักครู 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

142,000 142,000 142,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ที่มีความแข็งแรง 
ปลอดภัย และพรอมใชงาน
2.โรงเรียนมีหองน้ํา ที่
สะอาด นาใชและถูก
สุขลักษณะ
3.โรงเรียนมีบานพักครู ที่
มีความมั่นคง แข็งแรง
และนาอยูอาศัย

สํานักการชาง

258 ทาสีอาคารเรียน  216 
ล (อาคารเรียน 2) 
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

เพ่ือทาสีอาคารเรียน 216 ล (อาคาร
เรียน 2) ใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สรางบรรยากาศ
ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 216 ล 
(อาคารเรียน 2) โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย สราง
บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

259 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

260 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คม

1.เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองน้ําที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
๒.เพ่ือใหหองน้ํามีจํานวนเพียงพอตอ
นักเรียน
๓.เพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจ ตอผูมาใชบริการหรือผูที่
พบเห็น

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ชาย-หญิง จํานวน ๑ หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นครราชสีมากําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.นักเรียนไดใชหองน้ําที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย
๒.หองน้ํามีจํานวน
เพียงพอตอนักเรียน
๓.นักเรียนโรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม มีความพึง
พอใจตอการใชหองน้ํา

สํานักการชาง

261 ปรับปรุงหองน้ําครู  
โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คม

1.เพ่ือปรับหองน้ําครูใหเอ้ือตอการใช
บริการ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย
2.เพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจ ตอผูมาใชบริการหรือผูที่
พบเห็น

ปรับปรุงหองน้ําครู จํานวน ๓
 หอง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

70,000 70,000 70,000 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.หองน้ําครูเอ้ือตอการใช
บริการ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย
๒.ผูมาใชบริการหรือผูที่
พบเห็น เกิดทัศนคติที่ดี
และประทับใจ 

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

262 ปรับปรุงโรงจอด
รถจักรยานยนต 
โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คม

1.เพ่ือปรับปรุงตอเติมหลังคาโรงจอด
รถนักเรียนและผูเขารับบริการใหมี
ความเหมาะสม
๒.เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมให
สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู

ปรับปรุงโรงจอด
รถจักรยานยนตนักเรียน 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นครราชสีมากําหนด)

80,000 80,000 80,000 นักเรียนและผู
เขารับบริการ มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.สถานศึกษามีโรงจอด
รถนักเรียนและผูเขารับ
บริการที่ไดมาตรฐาน
๒.สถานศึกษามี
สภาพแวดลอมใหสวยงาม
และเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการชาง

263 กอสรางทางเดินพรอม
หลังคาคลุม โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

1.เพ่ือสรางทางเดินเทาพรอมหลังคา
คลุมกันแดดกันฝนภายในโรงเรียน
๒.เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการสัญจรไปมามีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

สรางหลังคาทางเดินเทา
พรอมหลังคาคลุม ขนาดกวาง
 ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นครราชสีมากําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐

1.สถานศึกษามีทางเดิน
เทาพรอมหลังคาคลุมกัน
แดดกันฝนที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม
๒.สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
การสัญจรไปมามีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

264 ทาสีอาคารเรียนแบบ
ชั่วคราวกึ่งถาวร 
โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คม

เพ่ือทาสีอาคารเรียนแบบชั่วคราวกึ่ง
ถาวร ใหมีความสวยงาม นาอยู เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียนแบบชั่วคราว
กึ่งถาวร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.
นครราชสีมากําหนด)

100,000 100,000 100,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคาร ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่สวยงาม นาอยู เอื้อตอ
การเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

265 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง
 (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

266 ปรับปรุงบานพักครูและ
บานพักนักการภารโรง 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงบานพักครู และ
บานพักนักการภารโรง ใหมีความ
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับครูและ
บุคลากร ไดมีบานพักที่เหมาะสม
สําหรับการพักอาศัย

ปรับปรุงบานพักครูและ
บานพักนักการภารโรง 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม กําหนด)

333,000 333,000 333,000 ครูและบุคลากร
ที่พักอาศัยมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีบานพักครู 
และบานพักนักการภาร
โรงที่มีความแข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.ครูและบุคลากร มีขวัญ
และกําลังใจ ที่มีบานพักที่
เหมาะสมสําหรับการพัก
อาศัย

สํานักการชาง

267 ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน
ดานหนา โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม

1.เพ่ือปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน ใหมี
ความแข็งแรง ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ 
2.เพ่ือปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงาม
 และเปนระเบียบ

ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน
ดานหนา โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

122,000 122,000 122,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีรั้ว ที่มีความ
แข็งแรง ปลอดภัย ตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ทางราชการ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปนระเบียบ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

268 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ใหไดมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอการใชบริการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 78.47 ตร.
ม. จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่มีมาตรฐาน สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ 
2.โรงเรียนมีหองน้ํา
นักเรียนที่เพียงพอตอการ
ใชบริการ

สํานักการชาง

269 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําภายในอาคาร
เรียน (อาคาร ๑๐๘ ล) 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค 

1.เพ่ือแกปญหาระบบการไหลเวียน
ของน้ําในหองน้ําหองสวม
2.เพ่ือปรับปรุงหองน้ําหองสวมใหมให
ไดมาตรฐาน งายตอการดูแลรักษา
และทําความสะอาด
3.เพ่ือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
หองน้ําหองสวมบางรายการที่ไม
สมบูรณ
4.เพ่ือปรับระบบหองน้ําหองสวมให
ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ภายในอาคารเรียน ( อาคาร 
๑๐๘ ล )  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

55,000 55,000 55,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

ครู มีหองน้ําหองสวมที่
สะอาด ไดมาตรฐาน งาย
ตอการดูแลรักษาและทํา
ความสะอาด มีความพึง
พอใจคิดเปนรอยละ ๙๕ 
ของผูใชบริการ

สํานักการชาง

270 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1.นักเรียนมีหองน้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน
2.โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค มี
อาคารหองน้ําหลังใหม ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย - หญิง จํานวน 
1 หลัง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
 ๗๘.๔๗ ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนและ
ผูใชบริการที่
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ครู มีหองน้ําหองสวมที่
สะอาด ไดมาตรฐาน งาย
ตอการดูแลรักษาและทํา
ความสะอาด

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

271 ปรับปรุงบานพักครู 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซมบานพัก
ขาราชการครูที่มีอยูแลวใหอยูอาศัยได
2.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแก
ขาราชการครูโรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค
3.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของขาราชการครูโรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

ปรับปรุงบานพักครูโรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค จํานวน
 ๔ หลัง ใหอยูอาศัยไดอยาง
ปลอดภัย

150,000 150,000 150,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนและ
ผูใชบริการที่
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

ขาราชการครูโรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค มี
บานพักใกลที่ทํางาน 
ประหยัดเวลาในการ
เดินทางสรางมีความพึง
พอใจคิดเปนรอยละ ๙๕ 
ของผูใชบริการ

สํานักการชาง

272 ปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
(ทาสีอาคารเรียน อาคาร
 ๑๐๘ ล) โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค  

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียนใหมีอาคาร
เรียนที่สวยงามสงเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
2.เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู และ
การจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ

ทาสีภายนอกและภายใน
อาคารเรียน อาคาร ๑๐๘ ล 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ ๙๐ ของ
ครูและบุคลคา
กรที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

นักเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามสงเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักการชาง

273 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 1 (108 ล) 
โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา

เพ่ือทาสีอาคารเรียน 1 (108 ล) 
เฉพาะภายนอก ใหมีสภาพสวยงาม

ทาสีอาคารเรียนเรียน 108 ล
 จํานวน 1 หลัง โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีความพรอมใน
ดานอาคารสถานที่ สงผล
ใหบุคลากรและนักเรียน
ไดรับประโยชน ทั้ง
ดานการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน 
และความพึงพอใจ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

274 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา

เพ่ือกอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน 
ชาย – หญิง ใหมีสุขลักษณะที่
เหมาะสม

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง  
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนหวย
ลึกผดุงวิทยา ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา ๗๘.๔๗ ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียด ที่
 อบจ.นม.กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
 ที่ไดมาตรฐาน  เพียงพอ
แกการใชงานและบริการ
แกชุมชน
2.โรงเรียนเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม

สํานักการชาง

275 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน 
(ทาสี) โรงเรียนหินดาด
วิทยา

1.เพ่ือทาสีรั้วโรงเรียน
2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน
ใหดู สะอาด เรียบรอย สวยงาม และ
ประทับใจตอผูพบเห็น

ทาสีรั้วโรงเรียนหินดาดวิทยา
 ระยะทาง 1,106 ตร.ม. 
(ตามรูปแบบและรายละเอียด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

110,000 110,000 110,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
ชุมชน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีรั้วโรงเรียน 
ที่แสดงอาณาเขตที่ชัดเจน
 สะอาด เรียบรอย 
สวยงาม  และประทับใจ
ตอผูพบเห็น
2.ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการปรับปรุงภูมิทัศน
ของโรงเรียน

สํานักการชาง

164



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

276 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

1.เพ่ือพัฒนากอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย - หญิง ใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กรมอนามัย สาธารณสุข
กําหนด อยูในสภาพที่เหมาะสม เอื้อ
ตอการจัดการศึกษาและการ
ใหบริการแกหนวยงานและประชาชน
ในชุมชน
2.เพ่ือพัฒนา ปลูกฝงใหนักเรียนมี
ความรูและรูจักการใช บํารุง ดูแล 
และรักษาสวมอยางถูกวิธี

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
78.47 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

851,000 851,000 851,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
ชุมชน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
๙๐

1.โรงเรียนมีหองน้ํา หอง
สวม ไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กรมอนามัย 
สาธารณสุขกําหนด อยูใน
สภาพที่เหมาะสม เอื้อตอ
การจัดการศึกษาและการ
ใหบริการแกหนวยงาน
และประชาชนในชุมชน
2.ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการมีหองน้ํา หองสวม 
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กรมอนามัย สาธารณสุข
กําหนด อยูในสภาพที่
เหมาะสม เอื้อตอการจัด
การศึกษาและการ
ใหบริการแกหนวยงาน
และประชาชนในโรงเรียน

สํานักการชาง

165



(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

277 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํานักเรียนชาย-
หญิง และในอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

๑.เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม 
หองน้ํา หองสวม อาคาร 216 ล ให
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กรมอนามัย
 สาธารณสุขกําหนด อยูในสภาพที่
เหมาะสม เอื้อตอการจัดการศึกษา
และการใหบริการแกหนวยงานและ
ประชาชนในชุมชน
๒.เพ่ือพัฒนา ปลูกฝงใหนักเรียนมี
ความรูและรูจักการใช บํารุง ดูแล 
และรักษาสวมอยางถูกวิธี

กอสรางหองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
๓๒.๐๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบ
และรายละเอียดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

134,000 134,000 134,000 ๑.โรงเรียนไดรับ
การกอสราง
หองน้ํานักเรียน 
ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา ๓๒.๐๐
 ตร.ม.
๒.นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
ชุมชน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
๙๐  

๑.โรงเรียนมีหองน้ํา หอง
สวม ไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กรมอนามัย 
สาธารณสุขกําหนด อยูใน
สภาพที่เหมาะสม เอื้อตอ
การจัดการศึกษาและการ
ใหบริการแกหนวยงาน
และประชาชนในชุมชน
๒.ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการมีหองน้ํา หองสวม 
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กรมอนามัย สาธารณสุข
กําหนด อยูในสภาพที่
เหมาะสม เอื้อตอการจัด
การศึกษาและการ
ใหบริการแกหนวยงาน
และประชาชนในโรงเรียน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

278 ปรับปรุงอาคารเรียน 
๔๒๔ล โรงเรียนหินดาด
วิทยา

๑.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน 
๔๒๔ล ไดมาตรฐานตามเกณฑ
กําหนด อยูในสภาพที่เหมาะสม เอื้อ
ตอการจัดการศึกษาและการ
ใหบริการแกหนวยงานและประชาชน
ในชุมชน
๒.เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให
เหมาะสมและเอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดจนการจัด
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

ติดตั้งหนาตางกระจก
อลูมิเนียมอาคาร ๔๒๔ล 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
๔๐๘.๐๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบ
และรายละเอียดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

915,000 915,000 915,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
ชุมชน มีความ
พึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรม
ของโครงการไม
นอยกวารอยละ 
๙๐

๑.โรงเรียนมีอาคารเรียนให
นักเรียนไดเรียนในหองเรียน
ที่มีความปลอดภัย สะอาด 
ไดมาตรฐาน อยูในสภาพที่
เหมาะสม เอื้อตอการจัด
การศึกษาและการใหบริการ
แกหนวยงานและประชาชน
ในชุมชน
๒.ชุมชนมีความพึงพอใจใน
การมีอาคารเรียนใหนักเรียน
ไดเรียนในหองเรียนที่มี
ความปลอดภัย สะอาด ได
มาตรฐาน อยูในสภาพที่
เหมาะสม เอื้อตอการจัด
การศึกษาและการใหบริการ
แกหนวยงานและประชาชน
ในโรงเรียน

สํานักการชาง

279 ซอมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายใน 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนนที่ใชสัญจร
ภายในโรงเรียน ใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดดี นักเรียน ครู และ
ประชานชนไดรับความสะดวกสบาย
 ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
และติดตอราชการ

ซอมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายใน โรงเรียน
อรพิมพวิทยา(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

40,000 40,000 40,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ 
๙๐ พึงพอใจใน
การใชงานถนนที่
ใชสัญจรภายใน
โรงเรียน

1.นักเรียน ครู และประชาน
ชนที่ใชถนนสัญจรภายใน
โรงเรียน ไดรับความ
ปลอดภัยในการเดินทางใน
โรงเรียน และติดตอราชการ
2.ลดฝุนละอองภายใน
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีสภาพ
บรรยากาศ ที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

280 ปรับปรุงอาคาเรียน 
อาคารประกอบ (ทาสี 
อาคารเรียน
คอมพิวเตอร) โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

1.เพ่ือทาสีอาคารเรียนคอมพิวเตอร
โรงเรียนอรพิมพวิทยา
2.เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบตางๆ ใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

ปรับปรุงอาคาเรียน อาคาร
ประกอบ (ทาสี) ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา รอยละ 
๙๐ พึงพอใจใน
การใชงานอาคาร
เรียนคอมพิวเตอร

1.ผูใชบริการไดรับความ
สะดวกสบายปลอดภัยใน
การใชอาคารเรียน
2.อาคารเรียนมีความ
สมบูรณพรอมใชงานและ
มีความเปนระเบียบ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

281 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง  
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

เพ่ือใหมีหองน้ํานักเรียน ชาย – หญิง 
เพียงพอตอการใหบริการนักเรียน ครู
 และประชาชนที่เขามาใชบริการ
และติดตอราชการ

กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน ชาย – หญิง 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา ๗๘.๔๗ ตร.
ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

822,000 822,000 822,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ 90

1.นักเรียน ครู และประ
ชานชนที่ใชหองน้ํา-หอง
สวมภายในโรงเรียน 
เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในการเขาใชงาน
2.มีสุขลักษณะที่ดีภายใน
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีสภาพ
บรรยากาศ ที่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการ
สอน

สํานักการชาง

121,394,600 121,094,600 120,272,600

281 279 278

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

168
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ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาการทองเที่ยว   
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี   

และกีฬา 
 

 



(แบบ ผ.02)

1 โครงการบานพักมาชรา
ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาสิริวัณณวรี นารี
รัตนราชกัญญา

1.เพื่อเปนศูนยศึกษาเรียนรู
จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬา
แขงมา จังหวัดนครราชสีมา
3.เปนแหลงทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา
4.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระ
ราชจริยาวัตรของ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมี
พระเมตตาตอมา และมี
พระราชดําริใหจัดทําโครงการ
บานพักมาชราในพระอุปถัมภ
ฯเพื่อดูแลความเปนอยูของมา
ชราที่ปลดประจําการแลวใหมี
ความสุขในบั้นปลายชีวิต

อุดหนุนกองการสัตวและ
เกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว
ทหารบก ตามโครงการบานพักมา
ชราในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริ
วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
(งบประมาณกองการสัตวและ
เกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว
ทหารบก 10,000 บาท งบ
สนับสนุนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 2,752,000
 บาท)

2,752,000 ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาไดใช
บริการมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 90

1.มีศูนยศึกษาเรียนรู  
ถายทอดองคความรูการ
ปฏิบัติบํารุงเลี้ยงชราไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.เปนแหลงทองเที่ยวแหง
ใหมของจังหวัดนครราชสีมา
ประชาชนรอบหนวย จํานวน
 900 ครัวเรือน ไดรับ
ผลประโยชนจากนักทองเที่ยว
และผูมาใชบริการ
3.มีการสงเสริมและพัฒนา
กีฬาแขงมา
4.สามารถเผยแพรพระจริย
วัตรของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
 เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัต
นราชกัญญา ใหประชาชน
ไดรับรูอยางกวางขวาง

สํานักการชาง
สํานักปลัด

กองการสัตวและ
เกษตรกรรมที่ 2 

กรมการสัตว
ทหารบก

2,752,000

1รวมโครงการ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)
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ยุทธศาสตร 

ดานการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 



(แบบ ผ.02)

1 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
 จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
 จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
  จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
 จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

173



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
  จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
  จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

174



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
  จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
  จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

175



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร โรง
เรียนครบุรี

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

176



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

6 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

177



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

7 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

178



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

8 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

179



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

9 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

10 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนดอนไพลพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

11 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

12 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

13 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา
นครราชสีมา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

14 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

15 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

186



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

16 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

187



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

17 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

188



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

18 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

189



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

19 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

190



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

20 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนบัวใหญ

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

191



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

21 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

22 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

23 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนประทาย

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

24 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

25 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

26 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนปากชอง 2

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

27 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

28 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

29 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนมะคาวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

200



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

30 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

201



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

31 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

202



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

32 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนมัธยมหลวงพอ
คูณปริสุทโธ

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,000 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

203



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

33 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

204



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

34 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

205



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

35 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

206



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

36 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

207



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

37 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

208



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

38 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

209



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

39 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

210



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

40 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

211



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

41 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

42 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสองครพิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

213



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

43 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

214



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

44 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

45 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

216



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

46 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

47 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

48 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะ
วิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

49 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนสูงเนิน

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

50 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

51 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

52 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหนองบัวพิทยา
คม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

53 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

54 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

55 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

56 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

57 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

228



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

58 มาตรฐานความ
ปลอดภัยการจราจร 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

1.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของครู นักเรียน 
ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
2.เพื่อใหการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหครู อาจารย นักเรียน 
ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไป ไดใชรถ
ใชถนนอยางมีระเบียบถูกตอง
ตามกฎจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบและ
เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.1เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร
    จํานวน 8  ตน
1.2เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร
    จํานวน 2  ตน
1.3ปายไฟกระพริบสีเหลือง LED 170 จํานวน 2
 ชุด
1.4ปายเตือน (ต.57) จํานวน  2  ชุด
1.5ปายไฟกระพริบพรอมปาย บ.32 (30) จํานวน
 2 ชุด
1.6ปายไฟกระพริบพรอมปาย ต.57 พรอมปาย 
“ปายเขตโรงเรียน” จํานวน  2  ชุด
1.7เสนแนวหยุด (STOP LINE) พบ.11 
1.8เสนทางขาม (Crosswalks) พบ.13 
1.9สีโคลดพลาสติก พบ.13
1.10งานไฟฟาสองสวางในพื้นที่ทางขาม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

     499,600 ครู อาจารย 
ตลอดจนนักเรียน
และประชาชน    
มีความพึงพอใจไม
นอยกวา 80%

1.ครู อาจารย ตลอดจน
นักเรียนและประชาชน
โดยทั่วไปไดใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย
2.การจราจรไป-มาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.ผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎจราจร

สํานักการชาง

28,976,200

58รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) 

 
 



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การแพทย

หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานครึ่งตัว
แบบผูใหญ (จัดหาตามราคาทองตลาด ไมปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

272,000 272,000 กองสาธารณสุข

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

ผาใบเต็นทสีขาว ขนาด 5x12 เมตร จํานวน 30 
หลังๆละ 14,980 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
449,400 บาท ผาใบเต็นทสีขาว ขนาด 5x8 
เมตร จํานวน 4 หลังๆละ 11,770 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 47,080 บาท (ราคาทองตลาด)

 496,480 496,480 สํานักการชาง

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 2 
เครื่องๆละ 52,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

 104,000 สํานักการชาง

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

โคมไฟฟาสองสวางชนิดบอลลูนไลท จํานวน 4 
เครื่องๆ ละ 357,200 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
1,428,800 บาท (ราคาทองตลาด)  

 1,428,800 1,428,800 1,428,800 สํานักการชาง

5 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

พัดลมไอเย็น จํานวน 21 เครื่องๆละ 23,500 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 493,500 บาท (ราคา
ทองตลาด)

 493,500  สํานักการชาง

6 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเลื่อย จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 9,590 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 95,900 บาท (ราคาทองตลาด)

 95,900 สํานักการชาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือนหนา-หลัง น้ําหนักใชงาน
ไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 คันๆ ละ 
4,500,000 บาท (ราคาทองตลาด)

 4,500,000  สํานักการชาง

8 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถบดอัดถนนชนิดลอยาง 9 ลอ น้ําหนักใชงานไม
นอยกวา 10 ตัน จํานวน 2 คันๆ ละ 4,200,000
 บาท (ราคาทองตลาด)

 8,400,000 สํานักการชาง

9 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถกวาดถนนชนิดลากจูง 3 ลอ ใบกวาดหนากวาง
ไมนอยกวา 200 เซนติเมตรจํานวน 1 คันๆ ละ 
480,000 บาท (ราคาทองตลาด)

 480,000 สํานักการชาง

10 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องเปาลมพื้นถนนแบบลากจูง 3 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 คันๆ ละ 380,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)

 380,000 สํานักการชาง

11 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 
เครื่องยนตดีเซล มีกําลังไมนอยกวา 40 แรงมา 
จํานวน 2 คันๆ ละ 535,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

 1,070,000 สํานักการชาง

17,448,680 2,197,280 1,700,800

10 3 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

            
คณะทํางาน 

   นายชัยเกียรต ิ   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  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นางสาวอนงควดี  สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
 


