


คํานํา 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เพื่อใชกําหนดทิศทาง
และเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่น โดยไดจัดทําใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของประชาชนและ
ศักยภาพของทองถิ่น สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด อําเภอ และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  การใชจายงบประมาณ
ตามแผนความตองการของบลงทุนเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การตั้ง
งบประมาณใหแกหนวยงานอื่น  ใหพรอมที่จะนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามนโยบายที่คณะผูบริหารได
กําหนดไว 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมทองถิ่น 
ตลอดจนขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ฉบับนี้  จะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 มิถุนายน  ๒๕62 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

สารบัญ (เลมที่ 2) 
 

           เร่ือง                      หนา    

บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) (ตอ) 
 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน            866 - 1418 
 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา          1419 - 1448 
 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          1449 - 1573 
 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน          1574 - 1581 
 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม           1582 - 1595                 
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (ผ.02/1)              1596 

                     บัญชโีครงการที่เกินศักยภาพ                                   1597 - 1599 
      บัญชีครุภัณฑ (ผ.03)                 1600 - 1718 

สวนที่  4  การติดตามและประเมินผล                                 1719 - 1731 
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01201 )
บานบุ - บานลองตอง
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,291 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 58,328 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.040465° 
E 102.148680°
จุดสิ้นสุด
N 15.040990° 
E 102.206416°

18,555,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

2 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01102 )
ทล.หมายเลข 304 -
บานโนนไมแดง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,411 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 27,288 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.947337° 
E 102.053670°
จุดสิ้นสุด
N 14.938000° 
E 102.028472°

9,077,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรการลดความเหล่ือมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

3 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01203 )
บานหนองตะคอง -
บานหนองมวง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
10,814 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 86512 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.948361° 
E 102.126343°
จุดสิ้นสุด
N 14.935408° 
E 102.198476°

26,727,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

4 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01204 )
บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
5,936 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 41,552 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.998462° 
E 102.103231°
จุดสิ้นสุด
N 15.022462° 
E 102.066125°

13,524,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

5 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต
( อบจ.นม.01205 )
บานหนองพลวงใหญ 
- บานหนองบัวศาลา
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 10,200 ตร.ม. 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 4,607 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 36,856 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.906350° 
E 102.158881°
จุดสิ้นสุด
N 14.825338° 
E 102.095802°

      2,000,000      2,000,000      7,380,000       7,380,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

6 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01206 )
บานใหม - บานหนอง
เปดน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,314 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 26,512 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.960904° 
E 102.025101°
จุดสิ้นสุด
N 14.946479° 
E 101.995438°

8,830,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

7 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01207 )
บานโพธิ์เตี้ย - พลกรัง
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,692 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 22,152 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.015681° 
E 102.009021°
จุดสิ้นสุด
N 14.996795° 
E 102.038467°

7,516,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

8 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01208 )
บานตะคองเกา - 
บานหนองกระทุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,884 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,304 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.997898° 
E 102.055741°
จุดสิ้นสุด
N 15.005359° 
E 102.076064°

7,880,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

9 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01209 )
บานพะเนาว - บาน
โตนด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,784 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 30,272 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.989295° 
E 102.193243°
จุดสิ้นสุด
N 14.962389° 
E 102.208323°

10,014,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

10 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01210 )
บานนากลาง - บาน
โปงแมลงวัน อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,872 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,232 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.891882° 
E 101.914328°
จุดสิ้นสุด
N 14.886038° 
E 101.953652°

7,866,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

870



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

11 ซอมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01211 )
บานหนองไทร - 
บานโกรกเดือนหา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

(ชวงท่ี 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 122 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 19,710 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร (ชวงท่ี
 2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร
 ยาว 3,285 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,280 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.842470° 
E 102.062470°
จุดสิ้นสุด
N 15.073826° 
E 102.049751°

6,000,000      1,430,000       2,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

12 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01312 )
 บานวัดเลียบ - 
บานพุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,535 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 39,210 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.977283° 
E 102.051609°
จุดสิ้นสุด
N 15.028929° 
E 102.044162°

12,878,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

871



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

13 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01313 )
บานหนองออก - 
บานหัวสระ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
991 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,946 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.041608° 
E 102.099745°
จุดสิ้นสุด
N 15.057354° 
E 102.106772°

2,025,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

14 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01314 )
บานขี้ตุน - 
บานหนองสมอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง
โชคชัย

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,918 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 31,344 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.914717° 
E 102.192445°
จุดสิ้นสุด
N 14.899488° 
E 102.225561°

10,348,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

15 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01315 )
บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง
ปกธงชัย

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,339 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 32,034 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.928310° 
E 101.953780°
จุดสิ้นสุด
N 14.898997° 
E 101.985149°

10,667,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

872



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

16 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01316 )
 บานยองแยง - 
วัดพนมวัน 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,139 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,834 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.993969° 
E 102.207416°
จุดสิ้นสุด
N 15.025629° 
E 102.193728°

4,370,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

17 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน - 
มหาวิทยาลัยสุรนารี
 อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา ,8400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.865304° 
E 102.002619°
จุดสิ้นสุด
N 14.873535° 
E 102.010263°

2,840,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

18 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01219 )
สายแยก ทล.2 - 
บานยองแยง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
4,800 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 33,600 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.064340° 
E 102.190295°
จุดสิ้นสุด
N 15.027089° 
E 102.193277°

11,090,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

873



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

19 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01220 )
บานนาตม - 
บานสมปอย 
อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.023033° 
E 102.066074°
จุดสิ้นสุด
N 15.032470° 
E 102.064539°

2,044,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

20 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01221 )
บานฝาย - บานนาตม
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,125 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,750 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.032694° 
E 102.084680°
จุดสิ้นสุด
N 15.026971° 
E 102.066330°

4,340,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

21 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01222 )
บานโกรก -
ถนนมิตรภาพ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 26,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.081385° 
E 102.114629°
จุดสิ้นสุด
N 15.098902° 
E 102.143093°

8,797,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

874



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

22 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01223 )
บานเสาหงษ - 
บานนากลาง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.898629° 
E 101.902164°
จุดสิ้นสุด
N 14.875830° 
E 101.916079°

6,745,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

23 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02101 )
บานมาบพิมาน - 
บานตลิ่งชัน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,557 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 17,899 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.510556° 
E 102.077330°
จุดสิ้นสุด
N 14.484726° 
E 102.070376°

6,090,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

24 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02102 )
บานเทพนิมิตร - 
บานประดูงาม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,527 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,216 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.486492° 
E 102.326081°
จุดสิ้นสุด
N 14.507516° 
E 102.351139°

4,140,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

875



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

25 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02203 )
บานอรพิมพ - 
บานพนาหนองหิน 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,085 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 40,680 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.552754° 
E 102.214990°
จุดสิ้นสุด
N 14.595377° 
E 102.256584°

13,260,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

26 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02204 )
บานสระวานพระยา -
บานหัวทํานบ 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,685 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 45,480 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.000003° 
E 102.646399°
จุดสิ้นสุด
N 15.051978° 
E 102.635605°

14,750,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

27 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02305 )
บานหนองสะแก - 
บานหนองหินโคน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
6,285 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 43,995 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.525231° 
E 102.262867°
จุดสิ้นสุด
N 14.556905° 
E 102.312363°

14,356,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

876



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

28 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02306 )
บานซับระวิง - 
บานบอลิง 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี,
เสิงสาง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,643 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 45,858 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.424890° 
E 102.361972°
จุดสิ้นสุด
N 14.361289° 
E 102.365191°

15,017,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

29 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02307 )
บานแซะ - บานโนน
กลาง อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,988 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 47,928 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.521102° 
E 102.247694°
จุดสิ้นสุด
N 14.510522° 
E 102.224779°

15,658,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

30 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.03201 )
บานสระประทีป - 
บานหนองกก 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เสิงสาง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,228 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 57,824 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.421990° 
E 102.388648°
จุดสิ้นสุด
N 14.476973° 
E 102.413318°

18,975,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

877



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

31 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04201 )
บานโนนปอแดง - 
บานโนนเต็ง 
อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
11,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 66,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.906350° 
E 102.158881°
จุดสิ้นสุด
N 14.825338° 
E 102.095802°

       3,630,000 13,000,000 13,759,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

32 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04302 )
บานคงถาวร - 
บานคงสามัคคี 
อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,881 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,048 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.446188° 
E 102.388445°
จุดสิ้นสุด
N 15.446856° 
E 102.334543°

8,800,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

33 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04203 )
บานตะโก - 
บานโคกตะพาบ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,010 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.306020° 
E 102.348953°
จุดสิ้นสุด
N 15.289365° 
E 102.346432°

1,167,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

878



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

34 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04204 )
บานหนองบง - 
บานสี่เหลี่ยม 
อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,505 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,040 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.422469° 
E 102.360164°
จุดสิ้นสุด
N 15.409096° 
E 102.361459°

4,650,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

35 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04305 )
โครงการศึกษา
ทดลองแกปญหาดิน
เค็ม อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,623 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 39,738 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.315906° 
E 102.430461°
จุดสิ้นสุด
N 15.305745° 
E 102.370851°

14,830,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

36 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04306 )
บานตะโก - บานชอ
ระกา อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 27,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.524630° 
E 102.111600°
จุดสิ้นสุด
N 15.555482° 
E 102.068956°

        938,000 5,000,000       5,064,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

879



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

37 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04307 )
บานตากิ่ม - 
บานดอนทะแยง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,950 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,700 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.477020° 
E 102.144501°
จุดสิ้นสุด
N 15.472479° 
E 102.106539°

     1,150,000      3,000,000       1,358,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

38 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04308 )
บานงิ้ว - 
บานโนนแดง
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,835 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 22,680 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.431619° 
E 102.429618°
จุดสิ้นสุด
N 15.448179° 
E 102.440992°

8,668,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

39 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04309 )
เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,045 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 48,360 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.449522° 
E 102.336183°
จุดสิ้นสุด
N 15.420031° 
E 102.383169°

17,689,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

880



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

40 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05201 )
บานเหลื่อม - 
บานกุดเวียน อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 30,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.603479° 
E 102.083590°
จุดสิ้นสุด
N 15.632726° 
E 102.059132°

     3,170,000      4,693,500       4,693,500 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

41 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.05302 )
บานหนองมวงชาง
พิมพ - บานหนอง
พลวง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม
บัวใหญ

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,920 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,360 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.571413° 
E 102.241430°
จุดสิ้นสุด
N 15.593375° 
E 102.252994°

8,916,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

42 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.05503) 
บานวังแร - 
บานดอนเปลา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,090 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,630 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.597584° 
E 102.111729°
จุดสิ้นสุด
N 15.603479° 
E 102.083590°

8,319,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

881



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

43 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.06201 )
บานหินโคน - บาน
หนองขาม อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
6,490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 45,430 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.000636° 
E 102.498958°
จุดสิ้นสุด
N 14.943387° 
E 102.495239°

15,764,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

44 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.06202) 
บานหนองขาม - 
คลองเมือง อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,970 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 20,790 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.943214° 
E 102.495167°
จุดสิ้นสุด
N 14.917581° 
E 102.498858°

7,534,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

45 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
in-Place Recycling)
(อบจ.นม.06203) 
บานโคกหนองโสน 
ม.2,3 อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 6,205 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 
49,640 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.889670°
E 102.402128°
จุดสิ้นสุด
N 14.883131°
E 102.455061°

2,000,000    17,830,000  จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

882



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

46 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
in-Place 
Recycling) (อบจ.น
ม.07301) บาน
โคกวังวน - บานขี้ตุน
 อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 0.5 เมตร  หรือพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 23,100 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.900546° 
E 102.225023°
จุดสิ้นสุด
N 14.919832° 
E 102.242701°

2,500,000      4,500,000 2,000,000  จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

47 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
in-Place 
Recycling) (อบจ.น
ม.07202) บานดาน
เกวียน - บานกอก 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
8,192 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 65,536 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.846415° 
E 102.200247°
จุดสิ้นสุด
N 14.899130° 
E 102.225829°

2,000,000      4,500,000      8,000,000       8,343,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

883



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

48 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.07203) 
บานหนองหญาปลอง
 - บานกุดจอกนอย 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,740 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 29,920 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.854295° 
E 102.223334°
จุดสิ้นสุด
N 14.820632° 
E 102.224969°

9,674,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

49 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07305 )
 บานดานเกวียน - 
บานกุดจอกใหญ 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
740 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,920 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.811765° 
E 102.222091°
จุดสิ้นสุด
N 14.820713° 
E 102.223180°

1,946,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

50 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07306 )
 แยกทางหลวง 
2017 - บานหนอง
ทองคํา อําเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,040 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 56,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.589223° 
E 102.185052°
จุดสิ้นสุด
N 14.645367° 
E 102.172357°

17,540,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

884



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

51 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.07207) 
ทางหลวงหมายเลข 
224 - บ.คลองกลาง
 อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,000 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.759565° 
E 102.163163°
จุดสิ้นสุด
N 14.761398° 
E 102.158556°

997,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

52 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.07208 )
 บานปอพราน - 
บานหัวสะพาน 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,440 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 27,520 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.665732° 
E 102.188000°
จุดสิ้นสุด
N 14.645763° 
E 102.172293°

8,937,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

53 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08201 )
 บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
8,725 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 69,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.335097° 
E 101.820843°
จุดสิ้นสุด
N 15.357214° 
E 101.721262°

12,024,000    10,840,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

885



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

54 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08202 )
 บานโกรกลึก - บาน
คายทะยิง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
5,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 36,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.084616° 
E 101.716729°
จุดสิ้นสุด
N 15.071232° 
E 101.676335°

12,817,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

55 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08303 )
 บานละเลิงพิมาน - 
บานกุดมวง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
16,730 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 133,840 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.141410° 
E 101.846355°
จุดสิ้นสุด
N 15.163284° 
E 101.738452°

43,436,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

56 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08304 )
 บานดานนอก - 
บานวัง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,265 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 50,120 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.149446° 
E 101.846374°
จุดสิ้นสุด
N 15.139782° 
E 101.918179°

17,274,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

886



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

57 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08305 )
 บานหวย - บาน
หนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
รวมไมนอยกวา 56,000 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.245591°
E 101.788265°
จุดสิ้นสุด
N 15.247132°
E 101.800709°

7,748,000 6,500,000 6,812,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

58 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08306 )
 บานตะเคียนใหญ -
 บานปราสาท 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
14,926 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 119,408 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.159558° 
E 101.698420°
จุดสิ้นสุด
N 15.132441° 
E 101.601684°

38,836,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

59 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08307 )
 บานดานขุนทด - 
บานโนนเต็ง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,600 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.207493° 
E 101.766214°
จุดสิ้นสุด
N 15.210870°
E 101.749044°

1,320,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

887



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

60 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.08309 )
 ตอเขต อบต.
ตะเคียนควบคุม ทา
ขี้เหล็ก อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 41,600 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.129102° 
E 101.659670°
จุดสิ้นสุด
N 15.169150° 
E 101.641120°

14,485,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

61 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09301 )
 บานหนองกระสังข -
 บานโนนตากลาง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
9,150 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 73,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.139971° 
E 102.105538°
จุดสิ้นสุด
N 15.150233° 
E 102.163426°

24,260,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

62 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09202 )
 ตลาดโคกสวาย - 
บานหนองหอย 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,310 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 13,860 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.267142° 
E 102.021124°
จุดสิ้นสุด
N 15.295049° 
E 102.035518°

5,028,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

888



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

63 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09203 )
 บานสายออ - 
บานตลุกช่ังโค 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย
พระ

ทองคํา

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,087 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,522 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.262625°
E 102.050865°
จุดสิ้นสุด
N 15.274202°
E 102.059523°

2,366,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

64 ซอมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09304 )
 บานมะคา - บาน
โตนด อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
7,015 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 49,105 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.234409° 
E 102.094256°
จุดสิ้นสุด
N 15.269554° 
E 102.092145°

2,000,000 5,000,000 7,130,000 7,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

65 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09305 )
 บานสําโรง - บาน
หนองแวง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,958 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 55,664 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.145933° 
E 102.002868°
จุดสิ้นสุด
N 15.183831° 
E 101.985875°

18,845,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

889



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

66 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10301 )
 บานโคกสะอาด - 
บานขามเฒา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,314 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 31,884 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.269136° 
E 102.250196°
จุดสิ้นสุด
N 15.316124° 
E 102.243401°

11,487,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

67 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10202 )
 บานดานคนคบ - 
ปากทางเทศบาล 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,660 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,960 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.147694° 
E 102.194887°
จุดสิ้นสุด
N 15.156269° 
E 102.225273°

8,075,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

68 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10203 )
 บานบิง - บานเหม
ต่ํา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง
จักราช

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.124375° 
E 102.304003°
จุดสิ้นสุด
N 15.109577° 
E 102.313858°

4,445,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

890



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

69 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10204 )
 บานกลึง - บาน
หนองสะแก อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,670 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 34,020 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.301779° 
E 102.205576°
จุดสิ้นสุด
N 15.299608° 
E 102.155915°

12,200,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

70 ปรับปรุง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติกคอนก
รีต ( อบจ.นม.
10305 ) บานโคง
กระพี้ - บานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

โนนสูง 1.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,100 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 56,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.146169° 
E 102.144042°
จุดสิ้นสุด
N 15.195620° 
E 102.196464°

     1,948,000    11,485,500    11,485,500 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

71 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10206 )
 มิตรภาพ - บาน
หนองโจด อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 58,360 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.097198° 
E 102.280154°
จุดสิ้นสุด
N 15.058832° 
E 102.309857°

20,079,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

891



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

72 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10307 )
 บานหนองกระโดน -
 บานดานคนคบ 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
680 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,440 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.147694° 
E 102.194887°
จุดสิ้นสุด
N 15.132350° 
E 102.196086°

1,994,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

73 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10308 )
 เทศบาลโนนสูง - 
บ.สระพรวน อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.186257° 
E 102.278652°
จุดสิ้นสุด
N 15.184836° 
E 102.285116°

1,556,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

74 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10309 )
 บานดงพลอง - 
เทศบาลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,770 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,620 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.228519° 
E 102.290157°
จุดสิ้นสุด
N 15.235641° 
E 102.304339°

3,934,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

892



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

75 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10310 )
 บานบิง - บานจันดุม
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,778 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,668 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.126795° 
E 102.304936°
จุดสิ้นสุด
N 15.153635° 
E 102.295839°

6,170,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

76 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10311 )
 บานถนนถ่ัว - บาน
บิง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,110 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 12,660 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.131344° 
E 102.228845°
จุดสิ้นสุด
N 15.137090° 
E 102.250796°

4,689,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

77 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.10312 )
 บานมะรุม - บาน
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
470 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,820 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.273631° 
E 102.271037°
จุดสิ้นสุด
N 15.275287° 
E 102.275153°

1,044,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

893



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

78 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.11201 )
 สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บาน
หวย อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,660 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 61,280 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.334285° 
E 102.179171°
จุดสิ้นสุด
N 15.349938° 
E 102.246060°

21,294,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

79 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.11202 )
 ขามสะแกแสง - 
บานโนนผักชี อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
7,532 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 52,724 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.333781° 
E 102.156808°
จุดสิ้นสุด
N 15.351627° 
E 102.087716°

18,590,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

80 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12301 )
 บานหนองพลวง - 
บานโคกสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,750 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 62,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.592939° 
E 102.263100°
จุดสิ้นสุด
N 15.547344° 
E 102.297547°

22,745,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

894



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

81 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12202 )
 บานดอนคนทา - 
บานหนองหวา 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,165 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 41,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.658837° 
E 102.360888°
จุดสิ้นสุด
N 15.687821° 
E 102.401213°

15,576,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

82 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12203 )
 บานปาตอง - บาน
หลุบกุง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
4,463 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 35,704 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.593536° 
E 102.427724°
จุดสิ้นสุด
N 15.637916° 
E 102.436704°

13,557,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

83 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12204 )
 หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
8,300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 66,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.658688° 
E 102.300349°
จุดสิ้นสุด
N 15.634364° 
E 102.310460°

3,594,000 12,000,000 12,773,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

895



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

84 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12206 )
 บานตาลาด - บาน
หนองอายแหนบ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,985 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 55,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.487353° 
E 102.519594°
จุดสิ้นสุด
N 15.528298° 
E 102.510649°

20,667,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

85 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12207 )
 บานกรวย - บาน
เสมาใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 15,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.483330° 
E 102.475245°
จุดสิ้นสุด
N 15.496202° 
E 102.464350°

6,005,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

86 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12208 )
 บานหนองแจงใหญ
 - บานอีโค อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,059 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 24,472 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.559129° 
E 102.389701°
จุดสิ้นสุด
N 15.593147° 
E 102.384905°

9,516,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

896



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

87 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13201 )
 บานเขวา ม.6 - 
บานนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,425 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 27,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.526226° 
E 102.618116°
จุดสิ้นสุด
N 15.502156° 
E 102.616983°

11,085,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

88 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13202 )
 หนองมวงใหญ - 
บานหนองกุง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,486 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 27,888 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.601074° 
E 102.671870°
จุดสิ้นสุด
N 15.594787° 
E 102.700245°

11,270,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

89 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13203 )
 บานดอนมัน - บาน
ละเลิงเหิน อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,195 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 15,365 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.484460° 
E 102.756574°
จุดสิ้นสุด
N 15.486663° 
E 102.722991°

6,400,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

897



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

90 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13304 )
 บานไรออย - บาน
หันหวยทราย 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,135 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 42,810 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.574075° 
E 102.649178°
จุดสิ้นสุด
N 15.633202° 
E 102.647462°

     5,560,000      7,000,000       7,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

91 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13305 )
 บานทุงมน - บาน
สําโรง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
335 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,345 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.551490° 
E 102.759040°
จุดสิ้นสุด
N 15.557095° 
E 102.759017°

977,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

92 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13306 )
 บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
9,636 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 77,088 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.553497° 
E 102.643948°
จุดสิ้นสุด
N 15.624507° 
E 102.687733°

     2,590,000    13,284,000    13,284,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

93 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13307 )
 บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
8,715 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 61,005 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.546807° 
E 102.740732°
จุดสิ้นสุด
N 15.640268° 
E 102.745769°

23,527,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

94 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14201 )
 บานงิ้ว - บานหนอง
โดน อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
12,052 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 72,312 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.688450° 
E 102.010930°
จุดสิ้นสุด
N 14.691894° 
E 101.910955°

22,349,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

95 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14202 )
 บานพระบึง - บาน
พัดทะเล อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,757 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 22,542 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.653314° 
E 101.890674°
จุดสิ้นสุด
N 14.608788° 
E 101.883756°

7,460,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

899



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

96 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14203 )
 บานโคกศิลา - 
บานหัน อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,704 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,224 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.750858° 
E 102.035216°
จุดสิ้นสุด
N 14.734169° 
E 101.999206°

5,390,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

97 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14204 )
 บานเกานางเหริญ -
 บานโกรกละลาย 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,303 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 13,818 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.663542° 
E 102.057688°
จุดสิ้นสุด
N 14.645173° 
E 102.083154°

4,590,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

98 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14305 )
 บานลําซอ - บาน
โคกสมอ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,130 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 49,040 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.720496° 
E 102.096362°
จุดสิ้นสุด
N 14.734023° 
E 102.029589°

15,394,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

900



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

99 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14306 )
 บานหนองแฟบ - 
บานโคกนางเหริญ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
19,890 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 119,340 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.612684° 
E 102.049797°
จุดสิ้นสุด
N 14.653327° 
E 102.064324°

35,610,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

100 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14307 )
 บานโคกสระนอย -
 บานเกาสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10,637 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 63,822 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.681039° 
E 102.049591°
จุดสิ้นสุด
N 14.616468° 
E 102.017712°

19,910,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

101 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14308 )
 บานนกออก - บาน
หนองหญาปลอง 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
13,035 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 104,280 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.694643° 
E 102.026925°
จุดสิ้นสุด
N 14.659480° 
E 102.013599°

31,110,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

901



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

102 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14009 )
 บานหนองปลอง - 
บานคลองกี่ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10,189 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 61,134 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.673182° 
E 102.014870°
จุดสิ้นสุด
N 14.677088° 
E 101.951999°

19,130,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

103 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14010 )
 บานโคกสะอาด ม.1
 - บานบุชะอม ม.4 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
438 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,628 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.678953° 
E 101.911664°
จุดสิ้นสุด
N 14.675736°
E 101.897739°

870,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

104 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14011 )
 แยก ทล.หมายเลข 
24 - บานสวนหอม 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
11,476 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 91,808 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.786788° 
E 101.938387°
จุดสิ้นสุด
N 14.786788° 
E 101.938387°

27,609,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

902



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

105 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14012 )
 บานหนองตะแบก -
 บานหนองประดู 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 48,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.642002° 
E 102.065110°
จุดสิ้นสุด
N 14.642093° 
E 102.085362°

15,084,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

106 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15101 )
 สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,699 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 34,194 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.118698° 
E 102.515325°
จุดสิ้นสุด
N 15.109447° 
E 102.450831°

      2,000,000      2,000,000      4,000,000       1,340,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

107 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก
 (อบจ.นม.15102)
 สายเมนที่ 4 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,156 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 24,936 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.208319° 
E 102.530644°
จุดสิ้นสุด
N 15.170807° 
E 102.561556°

      1,200,000      2,000,000      6,800,000       4,860,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

903



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

108 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
( อบจ.นม.15103 )
 สายเมนที่ 1 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 15,000 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.156195° 
E 102.510498°
จุดสิ้นสุด
N 15.146062° 
E 102.455690°

      5,000,000      1,000,000      2,000,000         930,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

109 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15204 )
 บานหนองปรือ - 
บานดงใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,980 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 35,880 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.269444° 
E 102.623083°
จุดสิ้นสุด
N 15.327865° 
E 102.596880°

13,060,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

110 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15205 )
 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
7,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 49,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.162640° 
E 102.509420°
จุดสิ้นสุด
N 15.180554°
E 102.563854°

         500,000      6,000,000      4,000,000       2,900,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

904



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

111 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15206 )
 บานเมืองที - บาน
ธารละหลอด 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,510 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 20,080 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.161307° 
E 102.382165°
จุดสิ้นสุด
N 15.158370° 
E 102.360190°

7,486,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

112 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15307 )
 บานวังหิน - บาน
ทองหลาง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
4,482 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 35,856 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.189211° 
E 102.503144°
จุดสิ้นสุด
N 15.166546° 
E 102.462187°

      2,500,000      2,000,000      3,500,000       1,700,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

113 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15308 )
 บานทาหลวง - 
บานกลวย อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10,768 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 64,608 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.248040° 
E 102.512537°
จุดสิ้นสุด
N 15.296707° 
E 102.612750°

22,684,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

905



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

114 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15309 )
 บานโนนไมแดง - 
บานใหมไทยจารย 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย
หวยแถลง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
9,518 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 76,144 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.171266° 
E 102.665340°
จุดสิ้นสุด
N 15.110708° 
E 102.710254°

26,154,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

115 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15310 )
 บานตําแย - บานวัด
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,965 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 47,720 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.239648° 
E 102.458164°
จุดสิ้นสุด
N 15.286129° 
E 102.467500°

16,957,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

116 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16101 )
 บานเจริญผล - 
บานสระแกว อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
4,987 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 39,896 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.000003° 
E 102.646399°
จุดสิ้นสุด
N 15.051978° 
E 102.635605°

14,174,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

906



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

117 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16202 )
 บานหนองเครือ - 
บานหวยแคน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,425 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,550 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.953984° 
E 102.638183°
จุดสิ้นสุด
N 14.948401° 
E 102.687188°

3,199,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

118 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16203 )
 บานหนองแสง - 
บานหนองมวง 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.044365° 
E 102.519647°
จุดสิ้นสุด
N 15.026974° 
E 102.518483°

3,817,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

119 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16204 )
 บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
14,775 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 118,200 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.002540° 
E 102.561562°
จุดสิ้นสุด
N 14.927602° 
E 102.543710°

39,176,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

120 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16005 )
 บานหนองจิก - 
บานปรางค อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
1,089 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,623 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.977849° 
E 102.639718°
จุดสิ้นสุด
N 14.968700° 
E 102.633758°

2,836,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

121 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.16006 )
 บานโนนสุวรรณ - 
บานโนนเสมา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,770 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.052319° 
E 102.511733°
จุดสิ้นสุด
N 15.051420° 
E 102.506582°

660,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

122 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17301 )
 บานเหลาจ่ัน - 
บานหนองมวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 15,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.250262° 
E 102.728464°
จุดสิ้นสุด
N 15.239728° 
E 102.713828°

6,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

123 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17302 )
 บานหนองจิก - 
บานชุมพวง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
21,451 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 171,608 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.352028° 
E 102.741701°
จุดสิ้นสุด
N 15.281498° 
E 102.652183°

59,110,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

124 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.17303) 
บานหนองโน - บาน
หนองตาด อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.220379° 
E 102.818503°
จุดสิ้นสุด
N 15.209018° 
E 102.806517°

5,457,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

125 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17304 )
 บานประสุข - บาน
หนองจิก อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,299 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 26,392 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.310461° 
E 102.640478°
จุดสิ้นสุด
N 15.281193° 
E 102.647956°

10,050,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

126 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17305 )
 บานละโว - บานเข
วา อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
945 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,560 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.310987° 
E 102.719831°
จุดสิ้นสุด
N 15.313809°
E 102.709703°

2,934,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

127 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17306 )
 บานหนองไร - บาน
ลุงประดู อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 20,300 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.133591° 
E 102.764426°
จุดสิ้นสุด
N 15.158272° 
E 102.772578°

7,910,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

128 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17307 )
 บานโนนรัง - บูรพา
 อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 4,200 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.222984° 
E 102.836701°
จุดสิ้นสุด
N 15.217116° 
E 102.837301°

1,646,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

129 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17308 )
 บานลิ้นฟา - บาน
ทาสวนยา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง
ประทาย

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
5,439 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 38,073 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.426761° 
E 102.890678°
จุดสิ้นสุด
N 15.512310° 
E 102.843848°

15,158,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

130 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17309 )
 บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
9,227 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 73,816 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.209367° 
E 102.779674°
จุดสิ้นสุด
N 15.288878° 
E 102.737734°

     3,250,000      6,000,000    26,272,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

131 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17210 )
 บานขุนละคร - 
บานหนองออ 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
9,100 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 72,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.405565° 
E 102.748035°
จุดสิ้นสุด
N 15.413629° 
E 102.846366°

     6,300,000      6,000,000    22,795,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

911



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

132 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18201 )
 บานมะเกลือใหม - 
บานสูงเนิน อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,070 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 40,560 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.871767° 
E 101.765451°
จุดสิ้นสุด
N 14.892033° 
E 101.822074°

13,464,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

133 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18202 )
 บานตะคองหลง - 
บานโสกแจง อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,351 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 44,106 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.900790° 
E 101.815433°
จุดสิ้นสุด
N 14.992963° 
E 101.782222°

14,730,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

134 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18203 )
 สุขาภิบาลสูงเนิน - 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักรเสมาราม 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,555 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,330 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.922470° 
E 101.804302°
จุดสิ้นสุด
N 14.915052° 
E 101.793120°

7,416,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

912



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

135 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18204) 
สุขาภิบาลสูงเนิน - 
ปราสาทหินเมืองแขก
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,140 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,840 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.905871° 
E 101.834111°
จุดสิ้นสุด
N 14.910850° 
E 101.831334°

2,386,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

136 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18205 )
 กุดจิก - บานโนนคา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,299 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 18,392 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.911809° 
E 101.880464°
จุดสิ้นสุด
N 14.940703° 
E 101.867175°

6,350,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

137 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18206 )
 บานหนองตะไก - 
บานดอนกอก 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,273 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 26,184 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.849093° 
E 101.898058°
จุดสิ้นสุด
N 14.848732° 
E 101.860312°

8,929,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

913



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

138 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18307 )
 บานบุใหญ - บาน
นาตะโครก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,495 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,960 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.885614° 
E 101.867132°
จุดสิ้นสุด
N 14.907247° 
E 101.848118°

6,888,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

139 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18008) 
ทางเขาปราสาท
เมืองแขก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,850 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,950 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.892280° 
E 101.822221°
จุดสิ้นสุด
N 14.909268° 
E 101.832008°

6,915,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

140 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18009 )
 สายยุทธศาสตร 
บานกุดจิก - บานนา
กลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,050 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 56,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.897229° 
E 101.835543°
จุดสิ้นสุด
N 14.899429° 
E 101.900317°

      4,000,000    13,936,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

914



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

141 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18010) 
บ.โนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,400 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.937672° 
E 101.866832°
จุดสิ้นสุด
N 14.937868° 
E 101.863199°

837,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

142 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18011 )
 บานโนนคา - บาน
โคกกระพี้ อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,274 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,192 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.948233° 
E 101.862226°
จุดสิ้นสุด
N 14.967363° 
E 101.857821°

3,518,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

143 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18012 )
 บานโนนคา - บาน
หนองหอย อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
850 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,950 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.941091° 
E 101.866911°
จุดสิ้นสุด
N 14.947554° 
E 101.862567°

2,060,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

915



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

144 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18013 )
 บานบุใหญ - บาน
สุขาวดี อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
850 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 5,950 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.882802° 
E 101.863812°
จุดสิ้นสุด
N 14.870142° 
E 101.864237°

2,060,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

145 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19101 )
 บานหนองกระโดน -
 บานหนองมวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตรยาว 
1,030 เมตร  ขนาดกวาง 6.00
 เมตร ยาว 6,850 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 
49,340 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.048333° 
E 101.911390°
จุดสิ้นสุด
N 14.995575° 
E 101.893870°

      5,390,000      5,000,000      4,000,000       4,880,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

146 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19202 )
 บานหนองคู - บาน
โปงสุริยา อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,735 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 10,410 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.951012° 
E 101.950845°
จุดสิ้นสุด
N 14.944680° 
E 101.932215°

3,720,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

916



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

147 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19303 )
 บานขามทะเลสอ - 
บานโนน อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1 เมตร ยาว 
6,425 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 51,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.954942° 
E 101.950199°
จุดสิ้นสุด
N 14.937706° 
E 101.902421°

      5,880,000      5,000,000      5,000,000       3,970,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

148 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19204) 
 บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ - บาน
โตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ1.00 เมตร ยาว 
9,899 เมตร ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,147 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 
86,074 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.010267° 
E 101.924679°
จุดสิ้นสุด
N 15.070871° 
E 101.980862°

      3,600,000      8,000,000    10,000,000       9,990,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

917



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

149 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19005) 
บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง - บาน
โนนตาล หมูที่ 2 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 15,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.069459° 
E 101.975926°
จุดสิ้นสุด
N 15.058733° 
E 101.988384°

3,867,000 2,850,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

150 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20101 )
 บานลาดใหญ - 
บานหนองไทร 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
4,909 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 34,363 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.988846° 
E 101.459307°
จุดสิ้นสุด
N 14.966413° 
E 101.509696°

11,726,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

151 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20302 )
 บานสีคิ้ว - บาน
หนองไมตาย อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
11,208 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 89,664 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.893814° 
E 101.730273°
จุดสิ้นสุด
N 14.993771° 
E 101.745584°

28,626,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

918



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

152 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20304 )
 บานหนองน้ําใส - 
บานสงาพัฒนา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,576 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 15,456 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.942249° 
E 101.502008°
จุดสิ้นสุด
N 14.949309° 
E 101.473469°

5,460,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

153 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20305 )
 บานสีคิ้ว - บานหัน
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
10,182 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 81,456 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.890429° 
E 101.728891°
จุดสิ้นสุด
N 14.959624° 
E 101.754719°

26,149,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

154 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.20306 )
 แยก ทล.2 - ทาง
แยกเขาตลาดดาน
ขุนทด อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
8,027 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 64,216 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.095349° 
E 101.721480°
จุดสิ้นสุด
N 15.173399° 
E 101.814952°

21,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

919



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

155 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21301 )
 บานคลองยาง - 
บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
21,100 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 168,800 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.724039° 
E 101.526308°
จุดสิ้นสุด
N 14.731623° 
E 101.542036°

      4,000,000      3,610,000    20,000,000    24,530,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

156 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21102 )
 บานซับสวอง - บาน
ไร อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,245 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 37,470 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.602557° 
E 101.468138°
จุดสิ้นสุด
N 14.557048° 
E 101.408525°

11,416,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

157 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21103 )
 เขาจันทรหอม - บุง
เตย อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,210 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 13,260 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.578124° 
E 101.552079°
จุดสิ้นสุด
N 14.545966° 
E 101.530914°

4,150,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

920



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

158 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21104 )
 รร.นิคมชลฯ - ซับ
เศรษฐี อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 30,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.640817° 
E 101.540428°
จุดสิ้นสุด
N 14.659157° 
E 101.576654°

9,260,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

159 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21205 )
 บานขนงพระกลาง -
 บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
4,279 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 34,232 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.612277° 
E 101.445529°
จุดสิ้นสุด
N 14.609816° 
E 101.402909°

     2,800,000      5,600,000       2,170,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

160 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21206 )
 บานบุงเตย - บาน
สระน้ําใส อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 4,288
 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 34,304 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.549218° 
E 101.505535°
จุดสิ้นสุด
N 14.555531° 
E 101.478312°

     3,000,000      4,000,000       3,600,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

921



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

161 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21208 )
 บานหนองขี้ตุน - 
บานหนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,823 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,938 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.553418° 
E 101.574252°
จุดสิ้นสุด
N 14.521495° 
E 101.527833°

5,300,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

162 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21109 )
 บานหนองไทร - 
บานวังไทร อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,689 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 28,134 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.637856° 
E 101.639730°
จุดสิ้นสุด
N 14.687891° 
E 101.601136°

     2,500,000 4,000,000       2,380,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

163 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21110 )
 บานทรัพยเศรษฐี -
 บานกุดโงง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,261 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 13,566 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.648646° 
E 101.585172°
จุดสิ้นสุด
N 14.671974° 
E 101.611075°

4,248,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

922



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

164 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21111 )
 บานนา - บานขนง
พระเหนือ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
11,615 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 69,690 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.604562° 
E 101.471150°
จุดสิ้นสุด
N 14.622525° 
E 101.439279°

20,446,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

165 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21112 )
 บานโปงไทร - บาน
ซับสําราญ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,445 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 14,670 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.499498° 
E 101.565986°
จุดสิ้นสุด
N 14.530427° 
E 101.577350°

4,590,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

166 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21113 )
 บานโนนอารีย - 
บานหนองใหญ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
650 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,900 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.737462° 
E 101.371747°
จุดสิ้นสุด
N 14.738173° 
E 101.378608°

1,220,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

923



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

167 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21114 )
 ตอทางของเทศบาล
ปากชอง - แยกไป
ชัยภูมิ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 59,200 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.718840° 
E 101.395651°
จุดสิ้นสุด
N 14.761127° 
E 101.345076°

17,374,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

168 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21115 )
 แยกทล.หมายเลข -
 ซับพลู อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
25,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 200,000 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.633173° 
E 101.611281°
จุดสิ้นสุด
N 14.715356° 
E 101.437753°

55,030,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

169 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22201 )
 บานไทยเจริญ - 
โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,679 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,432 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.740169° 
E 102.394333°
จุดสิ้นสุด
N 14.751780° 
E 102.425389°

7,300,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

924



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

170 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22302 )
 บานซับตะครอ - 
บานหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
8,378 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 67,024 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.713091° 
E 102.452895°
จุดสิ้นสุด
N 14.619931° 
E 102.438653°

21,374,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

171 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22303 )
 บานซับตะครอ - 
บานทาตะแบก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,183 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 22,281 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.712139° 
E 102.456840°
จุดสิ้นสุด
N 14.792347° 
E 102.442516°

7,609,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

172 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22204 )
 บานใหมอุดม - 
บานพระ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,785 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 26,495 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.732864° 
E 102.394139°
จุดสิ้นสุด
N 14.774073° 
E 102.387875°

8,977,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

925



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

173 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22305 )
 บานลุงเขวา - บาน
สันติสุข อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
12,931 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 103,448 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.812482° 
E 102.347004°
จุดสิ้นสุด
N 14.793399° 
E 102.436502°

32,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

174  ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23101 )
 บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

 แกง
สนามนาง

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
1,090 เมตร ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 3,120 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางรวมไมนอยกวา 
31,500 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.738026° 
E 102.273469°
จุดสิ้นสุด
N 15.753482° 
E 102.328064°

     2,000,000      5,000,000       6,000,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

 สํานักการชาง

175 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23202 )
 บานหนองขามนาดี
 - บานพะไล อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 28,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.703876° 
E 102.307154°
จุดสิ้นสุด
N 15.680718° 
E 102.284373°

10,890,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

926



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

176 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23203 )
 บานนาแค - บาน
หนองขามดี อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
3,493 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 27,944 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.734142° 
E 102.354005°
จุดสิ้นสุด
N 15.709267° 
E 102.313332°

10,828,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

177 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.24301 )
 บานสําโรงเหนือ - 
บานสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
7,398 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 51,786 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.524466° 
E 102.542735°
จุดสิ้นสุด
N 15.453321° 
E 102.587009°

18,906,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

178 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25301 )
 บานบุตะโก - บาน
หนองไมสัก อําเภอ
วังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
7,515 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 60,120 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.422224° 
E 101.862361°
จุดสิ้นสุด
N 14.466709° 
E 101.792566°

19,786,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

927



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

179 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25302 )
 บานบะใหญ - บาน
โคกสะแกราช 
อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
10,644 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 74,508 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.558250° 
E 101.977018°
จุดสิ้นสุด
N 14.561556° 
E 102.004019°

24,205,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

180 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25303 )
 แยก ทล.304 - 
บานซับกานเหลือง 
อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 24,500 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.558354° 
E 101.975867°
จุดสิ้นสุด
N 14.561299° 
E 102.000602°

8,536,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

181 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.25304 )
 บานวังนํ้าเขียว - 
บานตลิ่งชัน อําเภอ
วังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.513176° 
E 101.958055°
จุดสิ้นสุด
N 14.509688° 
E 101.962842°

637,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

928



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

182 ซอมสราง
ถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต 
( อบจ.นม.26201 )
 ดานขุนทด - หนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
22,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 176,000 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.230373° 
E 101.537182°
จุดสิ้นสุด
N 15.207493° 
E 101.766214°

   10,467,000    16,000,000    15,443,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

183 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.26203 )
 บานชุมชนพัฒนา -
 บานหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
6,688 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 53,504 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.285435°
E 101.569252°
จุดสิ้นสุด
N 15.231016°
E 101.537016°

19,170,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

184 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27201 )
 บานโนนละกอ - 
บานปลักแรต อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,586 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 44,688 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.470264° 
E 102.940106°
จุดสิ้นสุด
N 15.500290° 
E 102.896601°

16,180,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

929



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

185 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27302 )
 บานเมืองยาง - 
บานกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว
 7,485 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 59,880 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.420070° 
E 102.890190°
จุดสิ้นสุด
N 15.448745° 
E 102.966452°

      2,000,000      5,038,000    10,000,000       9,213,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

186 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27303 )
 บานหนองสะแก - 
บานเมืองยาง อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
7,150 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 50,050 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.419685° 
E 102.888016°
จุดสิ้นสุด
N 15.356544° 
E 102.880652°

18,070,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

187 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27304 )
 บานโนนละกอ - 
บานเขวา อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,359 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 16,513 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.470264° 
E 102.940106°
จุดสิ้นสุด
N 15.456787° 
E 102.962586°

6,307,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

930



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

188 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12205 )
 บานหนองบัวลาย -
 บานหนองแดงนอย
 อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,694 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 40,164 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.657569° 
E 102.498082°
จุดสิ้นสุด
N 15.639394° 
E 102.562188°

        500,000      8,500,000       9,330,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

189 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.30301 )
 สายบานกุดไผ - 
บานหนองเขวา 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 410 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 2,870 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.366141° 
E 101.969744°
จุดสิ้นสุด
N 15.370240° 
E 101.958623°

        250,000         250,000         268,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

190 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.30302 )
 แยกทางหลวง
หมายเลข 205 - 
บานกุดไผ อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 21,000 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.360159° 
E 101.972028°
จุดสิ้นสุด
N 15.350690° 
E 101.988464°

     5,100,000 520,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

931



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

191 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32301 )
 บานโนนเลียบ - 
บานหนองยาง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,124 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 42,744 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.992467° 
E 102.268206°
จุดสิ้นสุด
N 14.935790° 
E 102.253634°

14,410,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

192 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32202 )
 บานโนนหมัน-บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว
 11,050 เมตร กวาง 6.00 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 77,350 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.074033° 
E 102.216883°
จุดสิ้นสุด
N 15.015594° 
E 102.262555°

      3,600,000      5,000,000      4,000,000       4,690,000  ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

193 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32203 )
 บานดานกะตา - 
บานโสง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,490 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 17,430 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.968192° 
E 102.236288°
จุดสิ้นสุด
N 14.965439° 
E 102.261111°

6,096,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

932



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

194 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32204 )
 บานหนองโจด - 
บานโนนมันเทศ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
5,880 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 47,040 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.075739° 
E 102.292867°
จุดสิ้นสุด
N 15.041520° 
E 102.286561°

15,628,000 จํานวนสาย
ทางท่ี
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

195 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการเจาะบอบาดาล

1.เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบ
ปญหาขาดแคลนนํ้า
อุปโภคบริโภค
2.เพื่อแกไขปญหาภัย
แลง

ขุดเจาะบอนํ้าบาดาลพรอมติดตั้ง
อุปกรณในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาจํานวน 32 บอ

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จํานวนบอ
บาดาลที่ขุด
เจาะ

1.ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางพอเพียง
2.สามารถ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลง
ไดอยางทั่วถึง
และทัน
สถานการณ

สํานักการชาง

196 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19204) บานบึงออ
 หมูที่ 1 ตําบลบึง
ออ-บานโตนด หมูที่
 3 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยางกวางเฉลี่ย
 6.00 เมตร ยาว 11,046 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.011008  
E101.925171
จุดสิ้นสุด
N15.069891
E101.978112

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

933



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

197 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19305) บานโตนด
 หมูที่  3 ตําบลพัน
ดุง -บานโนนตาล 
หมูท่ี  2 ตําบลบึงออ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยางกวางเฉลี่ย
 6.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.069537 
E101.976451
จุดสิ้นสุด
N15.053619
E101.991841

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

198 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19201) บาน
หนองกระโดน หมูที่
 5 ตําบลบึงออ-บาน
หนองมวง หมูท่ี 5 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยางกวางเฉลี่ย
 6.00 เมตร ยาว 7,880 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.048325 
E101.911365
จุดสิ้นสุด 
N14.995336 
E101.894715

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

199 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19203)บานขาม
ทะเลสอ หมูที่ 1 
ตําบลขามทะเลสอ-
บานโนน หมูที่ 2 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยางกวางเฉลี่ย
 6.00 เมตร ยาว 6,425 เมตร

จุดเริ่มตน 
N14.954765 
E101.950134
จุดสิ้นสุด 
N14.937907 
E101.901429

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

934



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

200 ปรับปรุงซอมแซม
ถนน อบจ.นม 
(19201) บาน
หนองคู หมูท่ี 2 
ตําบลขามทะเลสอ-
บานโปงสุริยา ตําบล
โปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยางกวางเฉลี่ย
 6.00 เมตร ยาว 2,085 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.950205 
E101.941773
จุดสิ้นสุด
N14.943921 
E101.925699

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

201 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน
กรีตบานหนองสะแก
 หมูที่ 5 ตําบลพันดุง
 (สายวัดปา) เช่ือม 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลบึงออ

กวาง 6.00  เมตร ยาว 3,000 
 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.051262  
E101.959241
จุดสิ้นสุด
N15.033368 
E101.951682

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

935



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

202 กอสรางถนนคันดิน
เสริมลูกรัง บาน
หนองสรวงพัฒนา 
หมูท่ี 5 (สายมาบ
พลวง-เทพไทรทอง) 
ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
เช่ือม ตําบลสระ
จระเข อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ทําการเกษตร การขน
ยายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,600 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.0539.92
101 54 43.03 
X813036.18 
Y1670842.32
จุดสิ้นสุด
15.05 43.32
101 54.20 
X813398.42
Y1670951.78

1,479,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต 
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

สํานักการชาง

203 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง บาน
บึงออ หมูที่ 1 (สาย
บึงออ-ตําบลพันดุง) 
ตําบลบึงออ เช่ือม
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นม.)

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,700 เมตร

x 15.023276 
y 101.947844

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การ
ปรับปรุง/
ซอมแซม

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

936



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

204 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายโคกมล-หนอง
ประดู ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลสําโรง

กวาง 8.00 เมตร ยาว 2,000  
เมตร พรอมวางทอ คสล. ชองละ

 9 ทอน 4  ขนาด Ø 100 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.070886 
E101.98082
จุดสิ้นสุด
N15.077391
E101.994266

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

205 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากปากทางบึงออ 
ตําบลบึงออ-ตําบล
พันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

x 15.010298 
y 101.924719

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

206 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังบานโคก
แขวนใหม หมูที่ 2 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ เช่ือม
สระนาใต-บึง
ประเสริฐ หมูที่ 8 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลพลกรัง

กวาง 5.00  เมตร ยาว 1,600 
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังตามสภาพ พรอมวาง

ทอขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน
 4 จุดๆ ละ 6 ทอน

จุดเริ่มตน
N15.052304
E101.992989
จุดสิ้นสุด
N15.046648
E101.005347

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

937



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

207 กอสราง/ซอมแซม
ผิวจราจร
ถนนลาดยางเคปซีล 
1.สายบึงออ-โตนด 
2.สายโตนด-โคก
แขวนเกา 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลบึงออ

1.สายบึงออ-โตนด กวาง 9 
เมตร ยาว 4,000  เมตร  
2.สายโตนด-โคกแขวนเกา กวาง
 9 เมตร ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.062972
E101.973416
จุดสิ้นสุด
N15.070886
E101.98080
จุดเริ่มตน
N15.06947
E101.97589
จุดสิ้นสุด
N15.058742
E101.986357

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

208 กอสราง
ถนนลาดยางสาย 
บานน้ําฉา หมูที่ 3 
เช่ือมบานโปงสุริยา 
หมูท่ี 7 ตําบลโปง
แดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เช่ือมบาน
โคงยาง ตําบลโคง
ยาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาระหวางตําบลโปง
แดง และตําบลโคงยาง
ไดสะดวก

ถนนลาดยางระยะทางยาว 
3,280 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.5658.2
E 101.5628.1
จุดสิ้นสุด
N 14.5648.9
E 101.5456.4

5,453,529 5,453,529 5,453,529 5,453,529 กอสราง
ถนนลาดยาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนตําบล
โปงแดงและ
ตําบลโคงยาง
สัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

สํานักการชาง

938



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

209 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
หนองมวง หมูท่ี 5 
เช่ือม บานโกรกกระ
หาด หมูที่ 4 ตําบล
โปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เช่ือมตําบล
โนนคา อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาระหวางตําบลโปง
แดง และตําบลโนนคา
ไดสะดวก

ระยะทางยาว 3,500 เมตร จุดเริ่มตน
N 14.5948.0
E 101.5351.5
จุดสิ้นสุด
N 14.5653.2
E 101.5402.5

6,820,159 6,820,159 6,820,159 6,820,159 กอสราง
ถนนลาดยาง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนตําบล
โปงแดง และ
ตําบลโนนคา
สัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

สํานักการชาง

210 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองสรวง
สันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
(สายหนองขอน-โนน
คา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ทําการเกษตร การขน
ยายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,080 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0544.77
E101 53 37.87 
X=811087.02 
Y=1670965.76
จุดสิ้นสุด
N15.0549.43
E101.53 46.86
X=811353.76
Y=1671112.69

499,000 รอยละของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต 
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

สํานักการชาง

211 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองกก 
หมูท่ี 4 ตําบลหนอง
สรวง (สายบาน
หนองกก-บานทุงหัว
แหวน ตําบลพันดุง) 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ทําการเกษตร การขน
ยายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,350 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0539.92
E101 54 43.03 
X=813036.18 
Y=1670842.32
จุดสิ้นสุด
N15.05 43.32
E101 54.20 
X=813398.42 
Y=1670951.78

499,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต 
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

สํานักการชาง

939



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

212 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองสรวง
สามัคคี หมูที่ 6 
ตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ 
(สายบานหนองสรวง
สามัคคี-สายโกรก
แค-หนองมวง)เช่ือม 
ตําบลโนนคา อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ทําการเกษตร การขน
ยายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,080 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0544.77
E101 53 37.87 
X=811087.02 
Y=1670965.76
จุดสิ้นสุด
N15.0549.43
E101.53 46.86 
X=811353.76
Y=1671112.69

499,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต 
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

สํานักการชาง

213 กอสรางถนน คสล.
(สายบานโคก
พัฒนา-แยกพันดุง)
บานโคกพัฒนา หมูที่
 8 ตําบลหนองสรวง 
เช่ือมตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ทําการเกษตร การขน
ยายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กวาง 5.00 เมตร ยาว 760 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.0544.77
E101 53 37.87 
X811087.02 
Y1670965.76
จุดสิ้นสุด
N15.0549.43
E10 1.53 46.86 
X813398.42
Y1670951.79

1,934,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต 
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

สํานักการชาง

940



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

214 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังบานโคก
แขวนเกา หมูที่ 4 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ เช่ือม
ถนนสายบานโตนด-
บานหนองประดู หมู
ที่ 10 ตําบลสําโรง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลสําโรง

กวาง 5 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.058877
E101.992011
จุดสิ้นสุด
N15.077575
E101.994431

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

215 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน
กรีตจากสามแยก
หมั่นโปง ตําบลพัน
ดุง เชื่อมตําบลบึงออ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม.)

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลบึงออ

กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร จุดเริ่มตน
N15.051262 
E101.959241
จุดสิ้นสุด
N15.023194
E101.947835

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

941



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

216 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต
สายบานพันดุง
พัฒนา หมูที่  7 
ตําบลพันดุง เช่ือม
บานหนองกระโดน 
หมูท่ี  5 ตําบลบึงออ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลบึงออ

กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร จุดเริ่มตน
N15.059715
E101.946628
จุดสิ้นสุด
N15.048551
E101.911819

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

217 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน
กรีตบานโคกแขวน
พัฒนา หมูที่  8 
(สายรอบบานโคก
แขวนพัฒนา) ตําบล
พันดุง อําเภอขาม
ทะเลสอ เช่ือม 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลพลกรัง

กวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร จุดเริ่มตน
N15.041858
E101.985202
จุดสิ้นสุด
N15.036557 
E101.992570

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

942



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

218 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
พูนผล หมูที่  9 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ-กระพี้ 
ตําบลสําโรง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลสําโรง

กวาง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร
 หินคลุกหนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.069728
E101.972223
จุดสิ้นสุด
N15.084879
E101.967522

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

219 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองสะแก
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลพันดุง เช่ือม
บานโนนตาล หมูที่ 8
 ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
รวดเร็วมากข้ึนในพื้นที่
ระหวางตําบลพันดุง
และตําบลบึงออ

กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.044805
E101.966834
จุดสิ้นสุด
N15.036382
E101.973975

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ประชากรท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มข้ึน

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจาก
การเดินทางที่
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

220 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนตาล หมูที่ 2
 ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ เช่ือม
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางหินคลุก

x 15.025928  
y 101.958161

2,960,000 2,960,000 2,960,000 2,960,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

221 กอสรางถนน คสล.
จากคลองสอง บาน
นอยพัฒนา หมูท่ี 8 
 ตําบลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ 
เช่ือมตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
Zone  47  
X716201449 
Y1548638
จุดสิ้นสุด
Zone 48
X175896
Y1549780

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

222 กอสรางถนน คสล. 
สายหนองไผ บานบึง
ขามทะเลสอ หมูท่ี 9
 ตําบลขามทะเลสอ 
เช่ือมถนนทางหลวง 
สายขามทะเลสอ-
ตําบลโคกสูง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 9 00 
เมตร

จุดเริ่มตน ๔๗P
๐๘๑๙๗๐๓ 
UTM ๑๖๕๗๙๗๑
จุดสิ้นสุด ๔๗P
๐๘๑๘๘๓๕
UTM ๑๖๕๘๑๔๔

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

223 กอสรางถนน คสล.
สายบานจาเฒา 
บานหนองคู หมูท่ี 2
 ตําบลขามทะเลสอ 
เช่ือมบานน้ําฉา 
ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

จุดเริ่มตน 
Zone 47 
X 71620 
Y 154863
จุดสิ้นสุด
Zone 47 
X716020
Y1548638

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

224 กอสรางถนน คสล.
สายบานโคกแฝก 
(ปาสัก) หมูท่ี 5 
ตําบลขามทะเลสอ 
เช่ือมเขตเทศบาล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร

จุดเริ่มตน
Zone 47 
X 716020 
Y1548638 
จุดสิ้นสุด
Zone 47 
X 716020
Y1548638

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

225 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟสทคอนกรีต สาย
หนาโรงเรียน หมูที่ 9
 -สามแยกโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

 กวาง 5 .00 เมตร ยาว 1,800
 เมตร

จุดเริ่มตน
Zone 47 
X 716 020
Y1548638 
จุดสิ้นสุด
X 716020 
Y 1548638

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

226 กอสรางถนน คสล.
สายโนนคา เชื่อม
ถนนเทศบาลตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,400
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๑๘๐๓๔ 
UTM ๑๖๕๖๔๒๔ 
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๑๗๗๘๕ 
UTM ๑๖๕๗๗๖๗

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

945



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

227 กอสรางถนนหินคลุก
สายหนองเสอเพลอ 
บานบึงขามทะเลสอ
 หมูที่ 9 ตําบลขาม
ทะเลสอ เช่ือม 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๑๘๕๘๙ 
UTM ๑๖๕๘๕๕๒
จุดสิ้นสุด 
๔๗P ๐๘๑๗๔๐๖ 
UTM ๑๖6๐๑๕๕

700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

228 กอสรางถนนหินคลุก
สายคลอง
ชลประทาน(ฝงซาย)
 บานหนองขุน หมูที่
 4 ตําบลขามทะเล
สอ อําเภอขามทะเล
สอ เช่ือมตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๒๑๑๙๗ 
UTM ๑๖๕๘๙๓๗ 
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๑๘๕๔๔ 
UTM ๑๖๕๔๖๕๗

1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

229 กอสรางถนนหินคลุก
สายคลอง
ชลประทาน(ฝงขวา)
 บานหนองขุน หมูที่
 4 ตําบลขามทะเล
สอ อําเภอขามทะเล
สอ เช่ือมตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๑๘๕๗๓ 
UTM ๑๖๕๔๖๙๗ 
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๒๑๒๔๐ 
UTM ๑๖59029

1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

946



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

230 กอสรางถนนหินคลุก
สายคลองสอง บาน
นอยพัฒนา หมูท่ี 8 
ตําบลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ 
เช่ือมตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใชในการสัญจร 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 2,150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน 
๔๗P ๐๘๒๐๘๑๔ 
UTM ๑๖๕๗๔๗๖
จุดสิ้นสุด
๔๗P ๐๘๒๒๕๖๗ 
UTM ๑๖๕๘๓๙๖

451,500 451,500 451,500 451,500 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
รอยละ 60

ผูสัญจร ไป-มา 
เกิดความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนถาย
พืชผลทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

231 ซอมสราง
ถนนลาดยาง แบบ 
PARA ASHALTIC 
CONCRETE สาย
บานโนนหมัน หมูท่ี 
9 ตําบลหนองงู
เหลือม เช่ือมบาน
มะดัน หมูที่ 10 
ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนนถายโอน อบจ.)

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใน
ตําบลมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก

ซอมถนนลาดยางขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 4,700 เมตร เสริมหินคลุกมี
ปริมาณไมนอยกวา 3,290 ลูกบาศก
เมตร PARA ASHALTIC CONCRETE 
ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 4,700 เมตร
 หรือพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
28,200 ตามรางเมตร ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.กําหนด

จุดเริ่มตน 
48P0203095
48P0203982 
จุดสิ้นสุด 
1665515 
1662206

14,483,800 14,483,800 14,483,800 14,483,800 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาเพิ่มขึ้น
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
และตําบล

สักนักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

232 กอสรางถนน คสล.  
สายแยกโนนขี้เหล็ก 
บานกรูด หมูท่ี 8  
ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เช่ือมเขต
บานทองหลาง หมูท่ี
 4 ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กอสรางถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
1,875 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม
นอยกวา 11,250 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน   
48+211109
จุดสิ้นสุด    
48+212055

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ประชาชน 8
 หมูที่บานใน
ตําบลชาง
ทองและ
ตําบล
ใกลเคียง
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สักนักการชาง

233 กอสรางถนน คสล. 
จากบานนายไสว - 
บานเขวา หมูที่ 9 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เช่ือมตอ
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใชเปนเสนทาง
สัญจรและขนสงพืชผล
ทางการเกษตร เพื่อลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางและลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 525.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร
 พรอมติดตั้งปาย ประชาสัมพันธ
โครงการ และปายโครงการ 
จํานวนอยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
14.9609697
102.2322280
จุดสิ้นสุด
 14.9610578
102.2279371

1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กมี
พื้นท่ีผิว
จราจรไม
นอยกวา 
2,100 
ตารางเมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางและลด
อุบติเหตุบนทอง
ถนน

สักนักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

234 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
สายกลางบานมะดัน
 หมูที่ 10 ตําบล
ชางทอง (เขต
เทศบาลตําบลทา
ชาง)-แยกบานขาม 
หมูท่ี 1 เช่ือมตอ
บานหนองบัวรี หมูท่ี
 5 ตําบลทาชาง(นอก
เขตเทศบาล)และ
ตําบลหนองงูหลือม 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชน ทั้ง 3
 ตําบล ไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทางการจราจรได
ถนนท่ีมีมาตรฐานเพิยง
พอและปลอดภัย

ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 800 เมตร หนา 0.05
 เมตร รวมพื้นท่ีผิวจราจรแอส
ฟลทติกทั้งหมดไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N=1661251, 
E=206695
จุดสิ้นสุด 
N=1661398, 
E=207237

1,581,000 ความยาว
ถนน 800 
เมตร

ประชาชนท้ัง 3 
ตําบลในเขต
เทศบาลตําบลทา
ชาง ท้ัง 9 ชุมชน 
และนอกเขตบาน
หนองบัวรี ต.ทา
ชางและ ต.หนองงู
เหลือม ไดรับ
ความสะดวกจาก
การใชเสนทาง
การจราจและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ระหวาง 3 ตําบล 
ไดถนนที่มี
มาตรฐานเพียงพอ
และปลอดภัย

สักนักการชาง

235 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย
บานโสง หมูท่ี 6 
ตําบลบานยาง เช่ือม
บานดานกะตา 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายดาน
การคมนาคม

ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง
 ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 
2,730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรัง พรอม
ปายโครงการและปาย
ประชาสัมพันธ อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน 
N10215401
จุดสิ้นสุด 
E1457556

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ความยาว
ถนน 2,730 
เมตร

ประชาชนท่ีใช
เสนทางนี้ไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและมี
ความสะดวกใน
การขนยายสินคา

สักนักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

236 ปรับปรุงถนน อบจ. 
สายโนนหมัน - 
มะดัน ชวงระหวาง 
บานดานทาแดง หมู
ที่ 6 ตําบลทาชาง 
เช่ือมเขตเทศบาล
ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกจากการใช
เสนทางการจราจร

ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
1662145.14
206495.68
จุดสิ้นสุด
1661814.83
204643.91

4,537,000 4,537,000 4,537,000 4,537,000 ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การใชเสนทาง
การจราจร ไดมี
ถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

สักนักการชาง

237 กอสรางถนน คสล. 
สายบานขาม ซอย 4
 หมูที่ 1 ตําบลชาง
ทอง เช่ือมบานสม 
ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนทั้ง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทางการจราจร  ได
ถนนท่ีมีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย

ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 1,200 เมตร  หนา 
0.15 เมตรรวมพื้นที่ คสล. 
ทั้งหมดไมนอยกวา 6,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตนพิกัด
N1661405
E207256
จุดสิ้นสุดพิกัด
N1660804
E207773

3,734,000 ความยาว
ถนน 1,200 
เมตร

ประชาชนท้ัง 2 
ตําบล ไดรับ
ความสะดวกจาก
การใชเสนทาง
การจราจรและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ไดถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

สักนักการชาง

950



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

238 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
เรียบสายแยก
สนามบิน บานพิมาน
 หมูที่ 15 ตําบลทา
ชาง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เช่ือมตําบล
ศรีละกอ อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกจากการใช
เสนทางการจราจร

ถนนกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10.00 กิโลเมตร

จุดเริ่มตน
1653032.42
208731.79
จุดสิ้นสุด
1651188.09
218032.85

67,384,213 67,384,213 67,384,213 67,384,213 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มารอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การใชเสนทาง
การจราจร ไดมี
ถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

สักนักการชาง

239 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาล
ตาปู - บานดานกะ
ตา หมูที่ 8 ตําบล
พระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
เช่ือมตําบลหนองระ
เวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใชเปนเสนทาง
สัญจรและขนสงพืชผล
ทางการเกษตร เพื่อลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางและลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 669.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 2,007 ตารางเมตร
 พรอมติดตั้งปาย ประชาสัมพันธ
โครงการ และปายโครงการ 
จํานวนอยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
14.96649
102.23618
จุดสิ้นสุด
14.96526
102.22698

1,304,550 1,304,550 1,304,550 1,304,550 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กมี
พื้นท่ีผิว
จราจรไม
นอยกวา 
2,007 
ตารางเมตร

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาและขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย

สักนักการชาง

240 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย
หนองยาง ตําบล
หนองยาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
เช่ือมตําบลทาจะหลุง
 อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายดาน
การคมนาคม

ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง
 ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 
7,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรัง พรอม
ปายโครงการและปาย
ประชาสัมพันธ อยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N10214366 
E1455166

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ความยาว 
7,800 เมตร

ประชาชนท่ีใช
เสนทางนี้ไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและมี
ความสะดวกใน
การขนยายสินคา

สักนักการชาง

951



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

241 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนสะเดา 
หมูท่ี 7 ซอย 4 
ตําบลทาชาง ทางไป
บอขยะ เชื่อมบาน
โนนเลียบ หมูท่ี 2 
ตําบลทาชาง (นอก
เขตเทศบาล) อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนทั้ง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกจากการใช
เสนทางการจราจร ได
ถนนท่ีมีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย

ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 1,500 เมตร  หนา 
0.15 เมตรรวมพื้นที่ คสล. 
ทั้งหมดไมนอยกวา 7,500 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตนพิกัด
N1659887
E206962
จุดสิ้นสุดพิกัด
N1658524
E207507

4,653,000 ความยาว
ถนน 1,500 
เมตร

ประชาชนท้ัง 2 
ตําบล ไดรับ
ความสะดวกจาก
การใชเสนทาง
การจราจรและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
ไดถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพียงพอและ
ปลอดภัย

สักนักการชาง

242 กอสราง
ถนนลาดยางผิวทาง
แบบ Cape Seal 
สายบานหนองเรือ 
หมูท่ี 11 (ชวงท่ี 5) 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  เช่ือมตําบล
หนองระเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใชเปนเสนทาง
สัญจรและขนสงพืชผล
ทางการเกษตร เพื่อลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางและลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
 630.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 3,150.00 
ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ และปาย
โครงการ จํานวนอยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
14.98543
102.22613
จุดสิ้นสุด
14.98127
102.22320

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ถนนลาดยาง
มีพื้นที่ลาด
ยางไมนอย
กวา 3,150 
ตารางเมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางและลด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน

สักนักการชาง

952



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

243 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนเสริมผิวหินคลุก
 บานโนนหมัน หมูท่ี
 9-บานโตนด หมูที่ 
10 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เช่ือมตอ
 ตําบลบานโพธิ์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใน
ตําบลมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก 
โดยลงหินคลุกขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 
0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกรวม
ไมนอยกวา 675 ลูกบาศกเมตร 
เกรดปรับเกลี่ยและบดทับ

จุดเริ่มตน
48P 0203698
48P 0200872
จุดสิ้นสุด
1664968
1667081

306,400 306,400 306,400 306,400 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาเพิ่มขึ้น
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
และตําบล

244 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนเสริมผิวหินคลุก
 บานสลักได หมูที่ 
14 ตําบลหนองงู
เหลือม เช่ือม บาน
กันผม หมูที่ 1 
ตําบลพระพุทธ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใน
ตําบลมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก 
โดยลงหินคลุกขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกรวม
ไมนอยกวา 750 ลูกบาศกเมตร 
เกรดปรับเกลี่ยและบดทับ

จุดเริ่มตน
48P 0203583
48P 0202496
จุดสิ้นสุด
1662939
1661927

340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาเพิ่มขึ้น
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
และตําบล

สักนักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

245 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง
บานพระวังหาร หมูท่ี
 4 ตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ เช่ือม
บานขาม หมูที่ 9 
ตําบลโตนด อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใน
ตําบลมีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
3,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48P 0204427
48P 0204698
จุดสิ้นสุด
1664929
1665608

1,507,000 1,507,000 1,507,000 1,507,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาเพิ่มขึ้น
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
และตําบล

สักนักการชาง

246 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
บานโนนหมัน หมูท่ี 
9 ตําบลหนองงู
เหลือม-กม. 11 
ถนนมิตรภาพ 
เช่ือมตอตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใน
ตําบล มีถนนสําหรับใช
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5เมตร ยาว850
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิว
จราจร คอนกรีตรวมไมนอยกวา 
4,250 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
48P0201526
48P0201376
จุดสิ้นสุด
1668871  
1668064

2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มาเพิ่มขึ้น
รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
ภายในหมูท่ีบาน
และตําบล

สักนักการชาง

247 กอสรางถนนลาดยาง
 บานเกาะแหลม หมู
ที่ 3 ตําบลบึงปรือ -
บานไทยเจริญ หมูท่ี
 8 ตําบลวังยายทอง
 อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

กวาง ๖ เมตร ยาว 2,500 เมตร
 พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
15,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
P๗๖๕๖๖๑๑.๘๐
N๑๖๙๕๐๕.๕๓ 
จุดสิ้นสุด
P๗๖๕๗๐๓.๖๑
N๑๖๙๕๐๕.๕๓

๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดรับ

ประโยชนจาก

การสัญจรไป - 

มา มีความ

สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

248 กอสรางถนนผิว
จราจรลาดยาง บาน
โนนแหน หมูท่ี 3 
ตําบลหนองแวง 
เช่ือมบานวังกระทะ 
หมูท่ี 9  ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,850 
เมตร

จุดเริ่มตน
P777287
N1686226
จุดสิ้นสุด
P777130
N1690657

12,450,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

249 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
 สายบานทํานบ
เทวดา หมูที่ 5 
ตําบลสํานักตะครอ 
เช่ือมบานวังมวง
สามัคคี หมูที่ 7 
ตําบลวังยายทอง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและเสนทาง
เพื่อการเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร N 771659
E 1693113

14,466,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

250 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง 
เช่ือมบานมะคา
พัฒนา หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
761057
1686772
จุดสิ้นสุด  
761292
1692393

1,582,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

955



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

251 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
เทพประทานพร หมู
ที่ 19  ตําบลหนอง
แวง เช่ือม บาน
ทํานบเทวดา หมูท่ี 5
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,600 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
769791
1688506  
จุดสิ้นสุด
768795
1693309

      1,870,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

252 กอสรางถนนหินคลุก
ยกระดับ บานคลอง
ขามปอม หมูที่ 6  
ตําบลวังยายทอง 
เช่ือมบานเกาะแหลม
 หมูที่ 3 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหเสนทาง
คมนาคมไดมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2.เพื่อการคมนาคม
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร และเพิ่มรายได
ของประชาชนในทองถ่ิน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกรวมไมนอย
กวา 1,500 ลบ.ม.

๑๕°๒๐'๔๘" 
๘,๑๐๑°๒๙'๑"

1,262,000 ถนนกวาง 
5.00 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา
เฉลี่ย 0.60 
เมตร

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง
2.ประชาชนใน
พื้นของตําบลวัง
ยายทองและ
ตําบลบึงปรือได
ใชถนนสัญจรไป-
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว

สํานักการชาง

956



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

253 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานเทพนิมิตร 
หมูท่ี 3 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
ใหมชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและเสนทาง
เพื่อการเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

N 776102
E 1692027

2,961,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

254 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานวังกะทะ 
หมูท่ี 9 ตําบลสํานัก
ตะครอ เช่ือมบาน
โนนแหน ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและเสนทาง
เพื่อการเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 5,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

N 777129
E 1690632

1,975,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

255 กอสรางถนนหินคลุก
 บานเทพประทานพร
 หมูที่ 19 ตําบล
หนองแวง เช่ือมบาน
ทํานบเทวดา หมูท่ี 5
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาและขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวก 
2.เพื่อเปนถนนเช่ือม
ระหวางตําบล

กวาง 8.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

N 770523
E 1693023

2,184,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

การคมนาคม
และการขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

957



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

256 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานโนนสมบูรณ
 หมูที่ 7 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการใช
เสนทางคมนาคม

กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,200 
เมตร

N 780636
E 1690890

3,098,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
และระหวางตําบล

สํานักการชาง

257 กอสรางถนนผิว
จราจรลาดยาง บาน
ทาวังศาล หมูที่ 15 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เช่ือมบานหวยจระเข
 หมูที่ 3 ตําบลหิน
ดาด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก 
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร

จุดเริ่มตน
777534
1684305
จุดสิ้นสุด
778535
1682209

     8,984,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

958



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

258 ซอมแซม
ถนนลาดยางผิวเรียบ
 (สายดานขุนทด-
หนองแวง) บานใหม
เจริญธรรม หมูท่ี 10
 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เช่ือมบานวังโปง หมู
ที่ 6 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 9.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร (ซอมบางสวน)

จุดเริ่มตน
770433
1686616 
จุดสิ้นสุด
780511
1685145

     8,893,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

259 ซอมแซม
ถนนลาดยางผิวเรียบ
 บานโนนทอง หมูที่ 
5 ตําบลหนองแวง 
เช่ือมบานชุมชน
พัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,500 
เมตร (ซอมบางสวน)

จุดเริ่มตน
771043
1688954 
จุดสิ้นสุด
777558
1690905

     5,000,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

959



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

260 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
นอยหนองแวง หมูที่
 12 ตําบลหนองแวง
 อําเภอเทพารักษ 
เช่ือมบานศิลารวม
สามัคคี หมูที่ 4 
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
772311 
1683811 
จุดสิ้นสุด
770057
1681059

     1,406,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวกรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

261 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานโคก
ผักหวาน หมูที่ 7 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เช่ือมถนนรวมบาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหการสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
2.เพื่อเปนถนน
เช่ือมตอระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,200 
เมตร วางทอ คสล.Ø 0.60 จุด
ละ 8 ทอน จํานวน 5 จุด รวม 
40 ทอน

N 780201
E 1693676

1,631,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางในการ
สัญจรไปมา และ
เปนเสนทาง
สัญจรไปมา
เช่ือมตอระหวาง
ตําบล

สํานักการชาง

960



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

262 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง 
เช่ือมบานซับสําราญ
 หมูที่ 2 ตําบลบึง
ปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
759571
1687548  
จุดสิ้นสุด
759764
1691714

      1,406,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

263 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เช่ือม บานวังไทรงาม
 หมูที่ 18 ตําบล
หวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,600 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
760748
1686748 
จุดสิ้นสุด
759547
1683584

      1,617,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาดวย
ความสะดวก
รวดเร็วและลด
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

961



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

264 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานศิลาทอง 
หมูท่ี 10 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
วังโปง หมูที่ 6 
ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและเพื่อ
เปนถนนเช่ือตอ
ระหวางตําบลและ
อําเภอ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15  เมตร

N 779716
E 1689588

2,468,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางในการ
สัญจรไปมาและ
ใชเฃื่อมตอ
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

265 กอสรางถนนยกคัน
ดิน (สายหัวสระ-
หนองกราด) บานหัว
สระ หมูที่ 4 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
หนองกราด หมูที่ 3 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อกอสรางถนน
เช่ือมตอระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.30 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1 เมตร

N 776592
E 1692410

748,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางสัญจรไป
มาระหวางตําบล

สํานักการชาง

962



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

266 ปรับปรุงถนนหินคลุก
 บานทํานบเทวดา 
หมูท่ี 5 ตําบลสํานัก
ตะครอ เช่ือมบาน
เทพประทานพร หมู
ที่ 19 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนนเช่ือม
ระหวางตําบล

ชวงท่ี 1.กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,600 เมตร (ถนนดินสูง 0.50 
เมตร) ไหลทางขางละ 2 เมตร 
พรอมทอระบายน้ํา คสล. 
ชวงท่ี 2.ลงหินคลุก กวาง 6 
เมตร ยาว 3,600 เมตร

N 770523
E 1693023

2,184,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การปรับปรุง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และระหวางตําบล

สํานักการชาง

267 กอสรางถนนลาดยาง
 บานเทพนิมิตร หมูที่
 3 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
เกาะลอย ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนนเช่ือม
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,305 
เมตร

N 776102
E 1692027

12,265,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และระหวางตําบล

สํานักการชาง

268 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหัวสระ หมูที่ 4
 ตําบลสํานักตะครอ 
เช่ือมตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนนเช่ือม
ระหวางตําบลและ
อําเภอ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,305  
เมตร

N 776592
E 1692410

12,265,000 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
และระหวาง
ตําบลและอําเภอ

สํานักการชาง

963



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

269 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกเชื่อม
ระหวางตําบล (ชวง
บานดอนอุดม ตําบล
ดอนยาวใหญ ไป
บานหนองตาโล 
ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สะดวกสบายในการ
สัญจร

กวาง 5 เมตร  ยาว 4,200 เมตร จุดเริ่มตน 
1709495N 
233433E 
จุดสิ้นสุด 
1706377N 
233392E

16,000,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

270 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกเชื่อม
ระหวางตําบล ชวง
บานหินเงิ้ม ตําบล
ดอนยาวใหญ - บาน
หัวตลาด ตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนแดง เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สะดวกสบายในการ
สัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร จุดเริ่มตน 
1710084N 
234783E 
จุดสิ้นสุด 
1711115N 
235947E

8,000,000 ประชาชนมี
เสนทาง
สัญจรที่
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

271 กอสรางถนน คสล. 
จากบานโคกใหญ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง ถึง
บานโนนทัน หมูท่ี 
19 ตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนแดง เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม
นอยกวา 4,000 ตร.ม. ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด

จุดเริ่มตน 
N15262731
E102274430 
จุดสิ้นสุด
N15262776
E102273249 

2,000,000 ถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร
 ยาว 1,000 
เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

964



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

272 ซอมสรางถนน คสล.
 จากบานบุหวาย 
หมูท่ี 12 ตําบลวัง
หิน อําเภอโนนแดง 
เช่ือมบานมะคา 
ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

โนนแดง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. 
พรอมลงไหลทางหินคลุก 2 ดาน

UTM 1717750
48P0240650
UTM 1719000

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 จํานวนของ
การกอสราง

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

273 ซอมสรางถนน คสล.
 บานหนองบัว หมูท่ี
 2 เทศบาลตําบลวัง
หิน อําเภอโนนแดง 
เช่ือมบานโนนกระ
หาด หมูที่ 11 
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนแดง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. 
พรอมลงไหลทางหินคลุก 2 ดาน

จุดเริ่มตน
48P 0249950
UTM 1717750
จุดสิ้นสุด
48P
0249950
UTM 1714944

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 จํานวนของ
การกอสราง

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

274 กอสรางถนน คสล.
บานหนองจาน หมูท่ี
 4 ตําบลหนองหวา -
เขตบานฝาผนัง หมูที่
 1 ตําบลเมืองพะไล
 อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว2,832 
เมตร หนา 0.12 เมตร

จุดเริ่มตน
N15405828
E102340412
จุดสิ้นสุด
N15405828
E102402753

5,705,000      5,705,000     5,705,000     5,705,000      ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

965



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

275 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองหาง หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย -
 บานศาลาดิน หมูที่
 7  ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,350
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางขางละ 0.50เมตร

จุดเริ่มตน
X228056.1
Y17311236
จุดสิ้นสุด
X2285183
Y17319248

      1,250,000      1,250,000      1,250,000       1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

276 กอสรางถนนคสล.
สายหนองแสง หมูที่
 5 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานออยชาง หมูที่ 7
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตรพรอม
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2313788
Y173044104
จุดสิ้นสุด
X2300798
Y17283686

      1,250,000      1,250,000      1,250,000       1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

277 กอสรางถนนคสล.
สายหนองไฮ หมูท่ี 
12 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - บาน
รกฟา หมูท่ี 11 
ตําบลดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2280561
Y17311236
จุดสิ้นสุด
X2285183
Y17319248

         500,000         500,000         500,000         500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

966



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

278 กอสรางถนนคสล.
สายบานปาหวาย 
หมูท่ี 4 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย -
 บานคึมมวง หมูที่ 
13 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว ยาว 
2,055 เมตร พรอมไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
X2294338
Y17297597
จุดสิ้นสุด
X2278828
Y17287808

      1,500,000      1,500,000      1,500,000       1,500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 80

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

279 กอสรางถนน คสล.
สาย บานดอนหัน 
หมูท่ี 8 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย -
บานสามเมือง หมูท่ี 
1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว3,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทาง ขางละ0.50 ม.

จุดเริ่มตน
X2319879
Y17302554
จุดสิ้นสุด
X2327617
Y17279278

         812,500         812,500         812,500         812,500 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

280 กอสรางถนน คสล.
สาย บานเพ็ดนอย 
หมูท่ี 6 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย
 -บานหนองแสง 
ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15642173
E102514607
จุดสิ้นสุด
N15643441
E102510454

      1,250,000      1,250,000      1,250,000       1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

967



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

281 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานโนนสะอาด
 หมูที่ 8 ตําบลเมือง
พะไล - บานหนอง
แสง หมูที่ 5 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

กอสรางถนนหินคลุกขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา
 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N15653424
E102506847
จุดสิ้นสุด
N15641403
E102500590

      2,333,000      2,333,000      2,333,000       2,333,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

282 กอสรางถนน คสล. 
สายบานวังโพน หมูที่
 2 ตําบล บัวลาย 
อําเภอบัวลาย  -
บานหนองหญาปลอง
 ตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไป
มาไดอยางสะดวกข้ึน

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางขางละ 0.50เมตร

จุดเริ่มตน
X2364092
Y17362320
จุดสิ้นสุด
X2366048
Y17371474

         150,000         150,000         150,000         150,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชถนน
สัญจรไปมา
รอยละ 70

ประชาชนมีถนน
ที่สมารถสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

968



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

283 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)สายบานโตน-
บานแจงนอย จาก
หนา ร.ร.บานโตน 
หมูท่ี 3 ตําบลบาน
เหลื่อม ถึงจุด
เช่ือมตอ
ถนนลาดยางบาน
โตน-บานแจงนอย 
ตําบลโนนสําราญ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ระยะทาง ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.15 ม.พรอมไหลทาง
ลูกรังกวาง 0.50 ม. หนา 0.10
 ม

เริ่มตน
N 0193397  
E 1730156 
สิ้นสุด
N 0191845
E 1731531

๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

284 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สาย บาน
หนองใหญ หมูท่ี 4 
ตําบลบานเหลื่อม ถึง
 บานหนองกุงนอย 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ขนาดกวาง ๖.๐๐ ม.ยาว 3,200
 ม. หนา ๐.1.5๐ ม. พรอมไหล
ทางลูกรัง กวาง ๐.๕๐ ม. หนา 
๐.10  ม

เริ่มตน
N ๐๑๘๒๖๓๒
E ๑๗๒7๗๗๒สิ้นสุด
N ๐๑๖๕๗๙๗
E ๑๗๒๗๕๔๘

๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

969



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

285 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบานดอน
เปลา - บานมวง 
จากหมูท่ี 6 บาน
ดอนเปลา ถึง บาน
มวง ตําบลชอระกา
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

ขนาด กวาง 5.๐๐ ม.ยาว1,200
 ม.   หนา ๐.๐๕ ม.พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร 
หนา ๐.10 ม.

เริ่มตน
N 0186913
E1726432 
สิ้นสุด
N 0186242
E 1724952

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

286 ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บานชอระกา หมูที่ 1
 ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
เช่ือมสายบานตาเนิน
 หมูที่ 1 ตําบลตา
เนิน อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

บูรณะซอมแซมผิวจราจรกวาง ๖
 ยาว ๒,๕๑๒ม.หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๑๕,๐๗๒ ตร.ม. ไหล
ทางกวางขางละ ๑๐๐ม.

จุดเริ่มตน
๔๘P๑๘๕๖๑๓E
๑๗๒๑๘๕๓N
จุดสิ้นสุด
๔๘P๑๘๓๕๑๔E
๑๗๒๒๔๐๘N

๕,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

287 ซอมแซมบูรณะผิว
จราจรสายชอระกา 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
เช่ือมตอสายตะโก 
ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

บูรณะผิวจราจรกวาง ๖ ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๔๒,๐๐๐ ตร.ม. ไหลทาง
กวางขางละ ๑.๐๐ ม.และติดตั้ง
ปายโครงการ ๑ ปาย

จุดเริ่มตน
๔๘P๑๙๐๑๓๖E
๑๗๑๘๔๔๓N
จุดสิ้นสุด
๔๘P๑๘๕๖๑๓E
๑๗๒๑๘๕๓N

๑๑,๓๐๔,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

970



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

288 กอสรางถนน คสล. 
บานวังโพธิ์ หมูท่ี 2 
ตําบลวังโพธิ์ เช่ือม
บานดอนตะหนิน 
หมูท่ี 2 ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา(โดย
ประชาคม ม.2)

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
ลงลูกรังไหลทางสองขางๆ ละ 
0.20 ม.

จุดเริ่มตน
N 153452.47
E 1020212.76
จุดสิ้นสุด
N 153454.79
E 1020622.33

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

289 กอสรางถนน คสล.
สายบานหวยชงโค 
หมูท่ี 1 ตําบลวังโพธิ์
 เช่ือมบานโนน
สมบูรณ หมูท่ี 9 
ตําบลชอระกา 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา
(โดยประชาคม หมูที่
1)

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
ลงลูกรังไหลทางสองขาง ๆ ละ 
0.20 ม.

จุดเริ่มตน
N153415.82
E1020616.42
จุดสิ้นสุด
N153480.26
E1020612.43

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

971



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

290 กอสรางถนน คสล. 
สายบานสระแดง
พัฒนา ตําบลวังโพธิ์ 
เช่ือมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่ 12 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา 
(โดยประชาคม หมูที่
6)

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล
ทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
N153444.69
E102614.86
จุดสิ้นสุด
N153446.46
E1020623.01

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

291 กอสรางถนน คสล. 
บานหวยชงโค หมูท่ี 
 1 ตําบลวังโพธิ์ 
เช่ือมบานโนนตาล
เสี้ยน หมูที่  12  
ตําบลโคกกระเบื้อง 
 อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา
( โดยประชาคม หมูที่
 1)

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
ลงลูกรังไหลทางสองขาง ๆ ละ 
0.50 ม.

จุดเริ่มตน
N153333.82
E102616.61
จุดสิ้นสุด
N1533329.64
E102615.04

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

972



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

292 กอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนทองหลาง หมูที่
 4 ตําบลวังโพธิ์ 
อําเภอบานเหลื่อม 
เช่ือม บานตะโกนอย
 ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง (โดย
ประชาคม ม.4)

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 
ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 
ลงลูกรังไหลทางสองขาง ๆ ละ 
0.50 ม.

จุดเริ่มตน
N15344.30
E102830.70
จุดสิ้นสุด
N153311.22
E1020832.62

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

293 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนองปรือ
โปง หมูท่ี 7 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อม
บานหนองใหญ หมูท่ี
 4  ตําบลบาน
เหลื่อม อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 
241.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๒๐๕ ตร.ม. พรอมลูกลัง
ไหลทาง ๒ ขาง พรอมปาย
โครงการ ๑ ปาย

15.606519
102.213140

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

294 กอสรางถนน คสล. 
สายจากบานโคก
กระเบื้อง หมูที่ 1 
ตําบลโคกกระเบื้อง 
เช่ือมเขตเทศบาล
ตําบลบานเหลื่อม 
อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางถนนคสล. ผิวจราจร 
กวาง 5.00 ม. ยาว 241.00 ม.
 หนา 0.15 ม.พื้นท่ีไมนอยกวา 
๑,๒๐๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง ๒ ขาง

15.596329
102.14507

๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

973



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

295 กอสรางถนน คสล.
(สายบานหนองโจด-
บานโนนตาลเสี้ยน
(คุมนอย) บานหนอง
โจด หมูท่ี9 ตําบล
โคกกระเบื้อง เชื่อม
เขต ตําบลวังโพธิ์ 
อําเภอบานเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กอสรางคสล. ผิวจราจรกวาง 
5.00 ม. ยาว 241.00 ม. หนา
 0.15 ม. มีพื้นที่ไมนอยกวา 
๑,๒๐๕ ตร.ม. พรอมลงลูกลัง
ไหลทาง ๒ ขาง

15.555243
102.213140

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ที่ประชาชน
พอใจในการ
เดินทาง

ทําใหการสัญจร
ไปมาสะดวก

สํานักการชาง

296 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรเคปซีล สาย
บานบุเขวา หมูที่ 6 
ตําบลหนองหอย 
เช่ือมบานมาบคาย 
หมูท่ี 6 ตําบลทัพรั้ง
 อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไดสะดวกและ
ปลอดภัย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
รวดเร็วทันความ
ตองการของตลาด

กวาง 7.00 เมตร ยาว 2,200 
เมตร ไหลทางเคปซีลขางละ 
1.00 เมตร คิดเปนพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,800 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
237714
1701245 
จุดสิ้นสุด 
182413
1703031

      6,292,000      6,292,000      6,292,000       6,292,000 ประชาชน
จํานวน 
7,216 คน 
2,759 
ครัวเรือน
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
การ
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักการชาง

974



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

297 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
โคกสุวรรณ หมูที่ 1 
ตําบลมาบกราด 
เช่ือมบานเต็งเตี้ย 
หมูท่ี 12 ตําบล
ทัพรั้ง อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่รวดเร็วออกสูตลาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,050 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
18,300 ตร.ม. ทอ คสล. อัด
แรง มอก.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 8 ทอน

จุดเริ่มตน
0810199E 
1703072N 
จุดสิ้นสุด
0811701E 
1705589N

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       1,950,000 ประชาชน
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

1.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู
ตลาดทําได
รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

298 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก 
(สายอบจ.นม.
๑๗๓๑๐)เสนขุน
ละคร - นางออ 
ตําบลโนนอุดม 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง เพื่อใหประชาชนได
เดินทางไดอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนน
กวาง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๕00 เมตร
   

จุดเริ่มตน ๔๘ P  
๒๖๑๒๖๖ E 
๑๗๐๔๖๙๑ N 
จุดสิ้นสุด ๔๘ P 
๒๖๘๗๕๐ E
๑๗๐๕๑๗๕ N

30,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง

975



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

299 ซอมสรางผิว 
Asphaltic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
in-Place 
Recycling) สายบาน
โนนละกอ หมูที่ 1 
ตําบลกระเบื้องนอก
เช่ือมบานหัวสะพาน
 หมูที่ 10 ตําบล
ละหานปลาคาว 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อซอมสราง
ถนนลาดยาง
ใหมีคุณภาพดีมั่นคง
แข็งแรง
2.เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
3.เพื่อไมกอใหเกิดฝุน
ละอองและมลพิษทาง
อากาศ
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000.00 เมตรหนา 0.04 
เมตร ไหลทาง 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน ๔๘ P
๒๗๗๘๐๐E
๑๗๑๒๔๐๐ N 
จุดสิ้นสุด ๔๘ P
๒๗๗๕๐๐ E
๑๗๑๒๖๐๐ N

13,290,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

300 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนพรอมลงหิน
คลุกสายบานหนอง
มะเขือ หมูท่ี 9 
ตําบลละหานปลา
คาว เช่ือมบานโนน
ไมงาม หมูที่ 4 
ตําบลเมืองยาง 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมีคุณภาพดี
มั่นคง
2.เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
3.เพื่อไมกอใหเกิดฝุน
ละอองและมลพิษทาง
อากาศ
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว ๘,
000.00 เมตร หนา 0.๑๐ เมตร
 

จุดเริ่มตน      
๒๗๐๕๐๐E
๑๗๑๓๕๐๐N
จุดสิ้นสุด  
๒๖๙๘๐๐E
๑๗๑๒๖๐๐N

1,690,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชถนน

1.ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.การสัญจรไป
มาสะดวกแล
ปลอดภัย
3.ไมกอใหเกิด
ฝุนละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

สํานักการชาง

977



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

301 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานโนนละกอ-
บานปลักแรต (นม 
2085) ชวงสายบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 7
 ตําบลละหานปลา
คาว เช่ือมบานปลัก
แรต หมูท่ี 3 ตําบล
ดอนมัน อําเภอเมือง
ยาง จังหวัด
นครราชสีมา
 

เมืองยาง 1.เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมีคุณภาพดี
มั่นคง
2.เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
3.เพื่อไมกอใหเกิดฝุน
ละออง
และมลพิษทางอากาศ
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
269500 E
1714700 N
จุดสิ้นสุด
268800 E
1715000 N

9,740,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูใชถนน

1.ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
2.การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.ไมกอใหเกิด
ฝุนละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

สํานักการชาง

978



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

302 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
ละหานปลาคาว หมู
ที่  6 ตําบลละหาน
ปลาคาว อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานหนองเรือ 

เมืองยาง 1.เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุกใหมีคุณภาพดี
มั่นคง
2.เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
3.เพื่อไมกอใหเกิดฝุน
ละอองและมลพิษทาง
อากาศ
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร
 

จุดเริ่มตน
272500 E
1716000 N
จุดสิ้นสุด
272800 E
1717100 N

5,516,000 รอยละของ
ความ
ความพึงพอใจ
ขอองผูใชถนน

1.กอสรางถนน 
คสล.ใหมี
คุณภาพดีมั่นคง
แข็งแรง
2.การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย
3.ไมกอใหเกิด
ฝุนละอองและ
มลพิษทางอากาศ
4.พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น

สํานักการชาง

303 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูท่ี 4 ตําบล
กระเบื้องนอก เช่ือม
บานโนนตาสุด ตําบล
เมืองยาง อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร ยาว 10,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
275690.1E  
1704119.4N

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

สํานักการชาง

979



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

304 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูท่ี 4 ตําบล
กระเบื้องนอก ถึง 
เทศบาลตําบลเมือง
ยาง อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร
 หนา 0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
277421.2E  
1707418.6N

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

สํานักการชาง

305 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูท่ี 4 ตําบล
กระเบื้องนอก ถึง 
บานบุงเบาใหญ 
ตําบลบานจาน 
อําเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย

เมืองยาง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนา 0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
284815E  
1710182.7N

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

สํานักการชาง

980



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

306 ซอมสรางผิว 
Asphalatic 
Concrete (โดยวิธี 
Pavement 
In-Place 
Recycling) จาก
บานกระเบื้องนอก 
หมูท่ี 4 ตําบล
กระเบื้องนอก ถึง 
บานหัวสะพาน 
ตําบลละหานปลา
คาว อําเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาว2,500 ม. หนา 
0.04 เมตร

จุดเริ่มตน 
281801.1E
1708993.4N  
จุดสิ้นสุด 
278418.4E  
1712103.2N

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ใชบริการ

การคมนาคมมี
ความสะดวก
มากขึ้น

สํานักการชาง

307 กอสรางถนน คสล. 
บานใหมสามัคคี (ทับ
เขมร) หมูท่ี 15 
ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
เช่ือมบานหนองตะ
คลองใหญ หมูที่ 5 
ตําบลโนนยอ อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1692960
N 266925
จุดสิ้นสุด 
E 1692899
N 266200

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

981



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

308 กอสรางถนน คสล. 
เสนบานมาบปาแดง
 หมูที่ 11 ตําบล
ชองแมว เช่ือมบาน
หนองบัววง หมูที่ 1 
ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691365
N 272054
จุดสิ้นสุด 
E 1691550
N 271275

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

309 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองจาน หมูท่ี
 9 ตําบลชองแมว 
เช่ือมบานหนองไผ 
หมูท่ี 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

จุดเริ่มตน 
E 1693056
N 275447
จุดสิ้นสุด 
E 1692931
N 274706

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

310 กอสรางถนน คสล. 
บานมาบปาแดง หมู
ที่ 11 ตําบลชองแมว
 อําเภอลําทะเมนชัย 
เช่ือมบานใหมพัฒนา
 หมูที่ 13 ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691365
N 272054
จุดสิ้นสุด 
E 1691550
N 271275

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

982



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

311 กอสรางถนน คสล. 
บานดงหลบ หมูท่ี 7
 ตําบลชองแมว 
เช่ือมบานหนองไผ 
หมูท่ี 7 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691644
N 269575
จุดสิ้นสุด 
E 1691685
N 270375

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

312 กอสรางถนน คสล. 
บานใหมสามัคคี หมู
ที่ 15 ตําบลชองแมว
 อําเภอลําทะเมนชัย
เช่ือมบานหนองโก 
หมูท่ี 18 ตําบลโนน
รัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1691376
N 267522
จุดสิ้นสุด 
E 1691146
N 266759

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

313 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองมะเขือ
ใหญ หมูท่ี 5 ตําบล
ชองแมว เช่ือมบาน
หนองไผ หมูที่ 7 
ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1689807
N 270819
จุดสิ้นสุด 
E 1690603
N 270798

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

314 กอสรางถนน คสล. 
เสนบานชองแมว 
หมูท่ี 3 ตําบลชอง
แมว เช่ือมบาน
หนองมวง ตําบล
บานยาง อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 1686493
N 274891
จุดสิ้นสุด 
E 1686227
N 275553

      2,000,000      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนผูใช
เสนทางรอย
ละ 70 ขึ้น
ไปมีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก

สํานักการชาง

315 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ 
หมูท่ี 7 ตําบลขุย 
เช่ือมบานมาบปาแดง
 หมูที่ 11 ตําบล
ชองแมว อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินถม
ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร จํานวน 1 เสน

จุดเริ่มตน 
E 271455
N 1695715
จุดสิ้นสุด 
E 271602
N 1694728

      3,442,000      3,442,000      3,442,000       3,442,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับ
ประโยชน 
100 %

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

316 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ 
หมูท่ี 7 ตําบลขุย 
เช่ือมโรงพยาบาลลํา
ทะเมนชัย บาน
หนองบัววง หมูที่ 1 
ตําบลขุย อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,530 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินถม
ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร จํานวน 1 เสน

จุดเริ่มตน 
E 271423
N 1696325
จุดสิ้นสุด 
E 272830
N 1696092

      6,128,000      6,128,000      6,128,000       6,128,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 100

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

317 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองดู หมูท่ี 
10 ตําบลบานยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
เช่ือมบานหนองเฒา
กา (เขตตําบลโคก
สะอาด) จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมใหอยูใน
สภาพท่ีดีขึ้น ประชาชน
ใชสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 2,600 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 271347
N 1681213
จุดสิ้นสุด 
E 271474
N 1678351

      7,800,000      7,800,000      7,800,000       7,800,000 ประชาชนใช
สัญจรไปมา 
สะดวก
ปลอดภัย
และลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

318 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองออ หมูท่ี 
8 ตําบลบานยาง 
เช่ือมตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมใหอยูใน
สภาพท่ีดีขึ้น ประชาชน
ใชสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,300 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 273592
N 1683088
จุดสิ้นสุด 
E 273802
N 1684386

      3,900,000      3,900,000      3,900,000       3,900,000 ประชาชนใช
สัญจรไปมา 
สะดวก
ปลอดภัย
และลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

319 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองจะบก หมู
ที่ 3  ตําบลหนอง
ตาดใหญ เช่ือม
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  
ไป-มา  และเพื่อขน
ถายสินคาทางการ
เกษตร

ขนาดกวาง 6  เมตร ยาว 
2,900  เมตร หนา 0.05  เมตร

จุดเริ่มตน
N1725368
E243658
จุดสิ้นสุด
N1724432
E244243

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนที่ได
มาตรฐาน

มีถนนที่ได
มาตรฐานเกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร  
ไป-มา  และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

320 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายบานแฝก ตําบล
สามเมือง อําเภอสีดา
 - บานหนองเชียงโข
 ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา และ
เพื่อการขนถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E233704
N1726224
จุดสิ้นสุด
E232738
N1726258

5,800,000 5,800,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

321 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 2  
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา และ
เพื่อการขนถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E235988
N1722917
จุดสิ้นสุด
E234533
N1722748

5,800,000 5,800,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

322 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายปากทางบาน
โนนสมบูรณ หมูที่ 6
 ตําบลสามเมือง - 
โรงเรียนสีดาวิทยา 
ทต.สีดา อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา และ
เพื่อการขนถายสินคา
ทางการเกษตร

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,660 เมตร

จุดเริ่มตน
E236846
N1722703
จุดสิ้นสุด
E236541
N1720414

5,800,000 5,850,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

323 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต สาย
บานแฝก หมูที่ 3 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา - บาน
แดงนอย หมูที่ 2  
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา และ
เพื่อการขนถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร

จุดเริ่มตน
E235988
N1722917
จุดสิ้นสุด
E234533
N1722748

5,800,000 5,510,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

324 กอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติก 
สายบานโนนสําราญ
 หมูที่ 4  ตําบลสาม
เมือง - บานเมืองสูง 
ตําบลหนองตาดใหญ
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา และ
เพื่อการขนถายสินคา
ทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 3,130 เมตร

จุดเริ่มตน
E235700
N1726370
จุดสิ้นสุด
E238699
N1727274

5,800,000 7,760,000 มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

มีถนนได
มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา ระหวาง
อําเภอ และขน
ถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

325 ซอมสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติก
คอนกรีตบานหนอง
พลวง หมูที่ 10 
ตําบลโพนทอง เชื่อม
เขตตําบล
โนนประดู อําเภอสี
ดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว
 660 เมตร หรือพื้นลาดยางไม
นอยกวา 3,960 ตารางเมตร
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 1716635
E 235687

2,810,000 2,810,000 2,810,000 2,810,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

987



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

326 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามลําหวยแยะ 
บานหนองหวา หมูที่
 6 ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา ไปตําบล
นางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 20
 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1718943
E242942

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสะพานเพื่อ
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

327 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโนนสะอาด 
หมูท่ี 10 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดาเ 
ชื่อมบานทองหลาง
นอย ตําบลดอนตะ
หนิน อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 
3,500 กิโลเมตร

จุดเริ่มตน
N15°30'34.46
E102°29'30.04
จุดสิ้นสุด
N15°29'15.08
E102°28'49.42

1,716,900 1,716,900 1,716,900 1,716,900 ความยาว 
ถนน 3,500
กิโลเมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
ระหวางตําบล
และสะดวกใน
การขนสงผล 
ผลิตทางการ 
เกษตร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

328 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานสําโรง หมูที่
 4 (ทางสามแยก
ถนนสายบานหนอง
สะแก - บาน
ทองหลางใหญ หมูท่ี
 2 ถึงบานดอนมวง 
หมูท่ี 1 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา) 
เช่ือม ตําบลดอนตะ
หนิน อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
752 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,760 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก

จุดเริ่มตน
N15.521686°
E102.488152°

จุดสิ้นสุด
N15.527086°

E102.485421°

2,100,000 2,497,000      2,497,000       2,497,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

329 กอสรางถนน คสล.
บานงิ้วเกา หมูที่ 9  
ตําบลโนนประดู 
เช่ือมถึง วัดบานงิ้ว
ใหม ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร  ยาว 750 เมตร หนา 
0.15ม. หินคลุกไหลทางหนา 
0.20 เมตร กวางขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15°32'38.63
E102°29'48.91
จุดสิ้นสุด
N15°32'56.87
E102°29'59.63

2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 ความยาว
ถนน 750
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

330 ซอมสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนอง
สะแก หมูท่ี 5 - 
บานทองหลางใหญ 
หมูท่ี 2 ตําบลโนน
ประดู เช่ือมตําบล
ดอนตะหนิน อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร ไหลทางลาดยางขางละ
1.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร

จุดเริ่มตน
N15°31'41.39
E102°29'58.31
จุดสิ้นสุด
N15°31'45.31
E102°28'28.24

9,130,000 9,130,000 9,130,000 9,130,000 ความยาว 
2,800 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

331 กอสรางถนน คสล. 
บานทองหลางใหญ 
หมูท่ี 2 ตําบลโนน
ประดู เช่ือมถนน
ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 202 
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00เมตร
  ยาว 3,320 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หินคลุกไหลทางหนา 
0.20 เมตร กวางขางละ 0.50
เมตร

จุดเริ่มตน
N15°31'54.96
E102°28'27.70
จุดสิ้นสุด
N15°33'28.23
E102°28'36.42

9,130,000 9,130,000 9,130,000 9,130,000 ความยาว
ถนน 3,320 
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาระหวาง
ตําบลสะดวก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

332 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน คสล. บาน
กระเบื้อง ตําบลดอน
ตะหนิน อําเภอบัว
ใหญ ไป บานดอน
มวง หมูท่ี 1 ถึง 
บานทองหลางใหญ 
หมูท่ี 2 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบลโนน
ประดู อ.สีดาและ
ตําบลดอนตะหนิน  อ.
บัวใหญ

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
6,500 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก

จุดเริ่มตน
N15.521406°
E102.469474°
จุดสิ้นสุด
N15.528995°
E102.474278°

3,575,000 4,288,000      4,288,000       4,288,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร        
    ไป-มา

สํานักการชาง

333 กอสรางถนน คสล.
จากบานหนองสะแก
 หมูที่ 5 - บานงิ้วเกา
 หมูที่ 9 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา 
เช่ือมถนนลาดยาง
สายประทาย -บัว
ใหญ (นิเวศนรัตน)  
ตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร  ยาว 1,650เมตร หนา 
0.15 เมตร  หินคลุกไหลทาง
หนา 0.15เมตร กวางขางละ 
0.50เมตร

จุดเริ่มตน
N15°3142.27
E102°2949.82
จุดสิ้นสุด
N15°3230.05
E102°2943.59

3,630,000 3,630,000 3,630,000 3,630,000 ความยาว
ถนน 1,650
เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร        
     ไป-มา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

334 กอสรางถนน คสล.
สายทิศตะวันตกที่วา
การอําเภอสีดา หมูที่
 1 ตําบลสีดา เช่ือม
เขต อบต.วังหิน 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

สีดา 1.เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

 - กอสรางถนน คสล. โดยลงลูกรัง
เสริมผิว กวาง 5  เมตร ยาว 480 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา480 ลบ.
ม.
 - กอสรางผิวจราจร คสล. ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,077 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมพื้น คสล.
ไมนอยกวา5,385 ตร.ม. พรอม
วางทอ คสล. 0.04 เมตร จํานวน 2
  จุด ๆ ละ6 ทอน รวม 12  ทอน

จุดเริ่มตน
E0238768
N1719882
จุดสิ้นสุด
E0238421
N1718899

2,626,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

สํานักการชาง

335 กอสรางถนน คสล. 
ขาง สภ.สีดา ดาน
ทิศตะวันออก หมูที่ 
1 ตําบลสีดา เช่ือม
เขต อบต.โพนทอง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา 1.เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. โดยลงลูกรัง
เสริมผิว กวาง 6  เมตร ยาว 
1,400  เมตร หนาเฉลี่ย 0.30  
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
 2,520 ลบ.ม. ผิวจราจร คสล. 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 7,000 ตร.ม. 
พรอมวางทอ คสล. Ø 0.04 เมตร 
จํานวน 3  จุด ๆ ละ 7 ทอน รวม
ทั้งสิ้น 21 ทอน พรอมปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
E0238760
N1719965
จุดสิ้นสุด
E0238421
N1718899

4,400,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

336 กอสรางถนน คสล. 
บานหญาคา หมูท่ี 5
 ตําบลสีดา เชื่อม
บานดอนสะแบง 
ตําบลหนองตาดใหญ
 อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา 1.เพื่อใหประชาชนใน
เขตตําบลสีดา ตําบล
หนองตาดใหญและผูที่
สัญจรไปมาไดรับ
ประโยชนสูงสุด
2.เพื่อพัฒนาเสนทาง
สัญจรใหไดมาตรฐาน
3.เพื่อเปนเสนทางท่ี
ปลอดฝุนละออง
4.เพื่อเปนเสนทางท่ี
สามารถสัญจรไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดความ
กวาง 5 ม. ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.15  เมตร

N15.550055
E102.609199

6,000,000 พื้นท่ีผิวถนน
ที่กอสราง

1.ใหประชาชนใน
เขตตําบลสีดา 
ตําบลหนองตาด
ใหญและผูที่
สัญจรไปมา
ไดรับประโยชน
สูงสุด
2.พัฒนาเสนทาง
สัญจรใหได
มาตรฐาน
3.เปนเสนทางท่ี
ปลอดฝุนละออง
4.เปนเสนทางท่ี
สามารถสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง

337 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเรียบ 
(Cape Seal) สาย
บานหัวอาง หมูท่ี 5 
ตําบลบานใหม 
เช่ือมตําบลสารภี 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับขนถาย
สินคาทางการเกษตร
และคมนาคมระหวาง
อําเภอไดสะดวกรวดเร็ว

ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร
 กวาง 7.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไมนอยกวา 28,000 ตร.ม. 
พรอมบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
N1475029452
E1023908159
จุดสิ้นสุด
N1477782873
E1023940802

8,737,000 8,737,000 8,737,000 8,737,000 ถนน Cape 
Seal

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

338 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชวงสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเกา หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก - 
คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กวางเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทางรวม
 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
 2,400 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 1468158
E 10240578
จุดสิ้นสุด
N 1468695
E 10241724

1,080,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับบริการ
โครงสราง
พื้นฐาน

1.ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

339 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสารภี หมูท่ี 1 
ตําบลสารภี เช่ือม
ตําบลสีสุก อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหราษฎรไดรับ
ความสะดวกสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร จุดเริ่มตน 
N 1483137
E 10241187
จุดสิ้นสุด
N 1484659
E 10240171

5,346,000 5,346,000 5,346,000 5,346,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

340 กอสรางถนนลาด 
ยางสายบานทุง
หัวขวาน หมูที่ 5 
ตําบลสารภี เช่ือม
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหราษฎรไดรับ
ความสะดวกสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1478695
E 10241017
จุดสิ้นสุด
N 1477069
E 10238599

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

341 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสระซาง หมูท่ี 5
 ตําบลไทยเจริญ - 
บานปรางคประเสริฐ
 หมูที่ 7  ตําบลบาน
ใหม อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชในการคมนาคม
ไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
2,600 เมตร

632908N
226842E
1632724N
223815E

8,070,000 8,070,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

342 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
สามแยก อบต.ลุงเข
วา ตําบลลุงเขวา - 
แยกปากทางหนอง
ตะไก ตําบลหนองตะ
ไก อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใชในการสัญจร
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
ระหวางตําบลบานใหม
 ตําบลลุงเขวาและ
ตําบลใกลเคียง

กอสรางถนนลาดยาง กวาง 8 
เมตร ยาว 4,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N1631011
E217680 
จุดสิ้นสุด
N1636624
E216194

9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 ถนนลาดยาง
 1 เสน

ประชาชนท่ีใช
เสนทางทั้งตําบล
บานใหม ตําบล
ลุงเขวา ที่ใช
เสนทางไปยัง
อําเภอ
จักราชและพิมาย
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

343 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานซับหวาย หมูที่ 
4 ตําบลหนองหัว
แรต เช่ือมบาน
สวรรควารี ตําบล
หนองตะไก อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชน มี
เสนทางคมนาคมขนสง
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
48P0216287 
จุดสิ้นสุด 
UTM1627715

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ดําเนิน
 การกอสราง

ประชาชนในหมู
ที่บานและหมูท่ี
บานใกลเคียงมี
เสนทางคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

344 ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
ตําบลลุงเขวา ถึง
บานสันติสุข หมูที่ 6
 ตําบลสารภี อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

ปรับปรุงถนนลาดยางสายลุงเขวา
 ถึง บานสันติสุข (ชวงบานพระ) 
 กวาง 6 เมตร ยาว 13,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1481587
E 10236311
จุดสิ้นสุด
N 1481196
E 10243959

35,100,000 35,100,000 35,100,000 35,100,000 ประชาชน
ตําบลสารภี 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น

สํานักการชาง

345 กอสรางถนนหินคลุก
 หมูที่ 9 สายวัด
สวรรควารี ตําบล
หนองตะไก - บาน
หนองหิน ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนหินคลุกกวาง เฉลี่ย
 6 เมตร ระยะทางรวม 3,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 1,800 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 1468619
E 10236987
จุดสิ้นสุด
N 1469431
E 10234116

960,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับบริการ
โครงสราง
พื้นฐาน

1. ทําให
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2. ทําใหลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

346 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคปซีล 
บานสระซาง หมูท่ี 5
 ตําบลไทยเจริญ 
เช่ือมบานปรางค
ประเสริฐ หมูที่ 7 
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชในการคมนาคม
ไดสะดวก

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร  ผิวจราจรไมนอยกวา 
15,000 ตร.ม. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา

จุดเริ่มตน
1632908N
226842E
จุดสิ้นสุด
1632724N
223815E

5,250,000 5,250,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

347 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเรียบ 
(Cape Seal) สาย
บานหัวอาง ตําบล
บานใหม เช่ือมตําบล
ไทยเจริญ อําเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับขนถาย
สินคาทางเกษตรและ
คมนาคมระหวางอําเภอ
ไดสะดวกรวดเร็ว

ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร
 กวาง 7.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไมนอยกวา 28,000 ตร.ม. 
พรอมบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
N1475273788
E10243473574
5
จุดสิ้นสุด
N14751918245
E10242536760

8,737,000 8,737,000 8,737,000 8,737,000 ถนน Cape 
Seal

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง

348 กอสรางถนนหินคลุก
สายโคกแฟก หมูท่ี 
13 ตําบลสารภี 
เช่ือมบานถนนหัก 
ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไป-มา ไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ระหวางตําบล

กอสรางถนนหินคลุกสายโคก
แฟก หมูท่ี  13 ตําบลสารภี
เช่ือมกับบานถนนหัก ตําบลบาน
ใหม กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15 ซม. จุดเริ่มตน
คอนกรีตไปสิ้นสุดเขต อบต.บาน
ใหม

จุดเริ่มตน
N1477964
E16240838
จุดสิ้นสุด
N1476020
E10240925

583,400 583,400 583,400 583,400 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

349 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหวางตําบล 
(สายบานปลักขอย 
หมูท่ี 5 ถึง ถนน 
คสล.หนองตาบอด) 
ตําบลหนองบุนนาก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,330
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 6,650 ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 
ปาย และปายโครงการ จํานวน 1
 ปาย

จุดสิ้นสุด
N 14613944
E 102419287
จุดสิ้นสุด
E 14616266
E 102395832

3,552,000 3,552,000 3,552,000 3,552,000 ถนนคอนกรีต
 1 สาย

ประชาชนผูใช
เสนทางดังกลาว
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

350 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
สนามกีฬา บานโนน
ขี้ตุน หมูท่ี 9 ตําบล
สารภี เช่ือมตําบล
สีสุก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
 กวาง 6 เมตร ยาว 1,650 
เมตร พรอมวางทอ คสล. Ø 
0.80 เมตรจํานวน 2 จุดๆละ 7
 ทอน

จุดสิ้นสุด
N 1484105
E 10239273
จุดสิ้นสุด
E 1485374
E 10238498

4,455,000 4,455,000 4,455,000 4,455,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักการชาง

351 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
หนาวัดโนนขี้ตุน หมู
ที่ 9 ตําบลสารภี 
เช่ือมตําบลลุงเขวา 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ภายในหมูท่ีบานและ
ระหวางตําบล

กอสรางถนนลาดยาง จากวัด
โนนข้ีตุน ถึง ทางหลวงชนบท – 
ลุงเขวา-หนองไผ กวาง 6 เมตร 
ยาว ๒,๙00 เมตร พรอมวางทอ
 คสล.Ø ๐.80 เมตร จํานวน ๕ 
จุดๆ จุดละ ๘ ทอน

จุดสิ้นสุด
N 1438368
E 10238614
จุดสิ้นสุด
E 1482889
E 10236465

7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 ประชาชนท้ัง
ตําบลมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

352 กอสรางถนนลาดยาง
 บานประสงคพัฒนา
 หมูที่ 12 ตําบล
สารภี เช่ือมบานสระ
ซาง ตําบลไทยเจริญ
 อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยาง เช่ือมกับ
บานสระซางตําบลไทยเจริญ ม.
12 กวาง 8 เมตร ยาว 3,035 
เมตร ไหลทาง 1 เมตร

จุดสิ้นสุด
N 1478559
E 10244583
จุดสิ้นสุด
E 1476530
E 10246320

10,926,000 10,926,000 10,926,000 10,926,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักการชาง

353 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
บานโพธิ์ณรงค หมูที่
 8 ตําบลแหลมทอง 
เช่ือมตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลใชเสนทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ถนนลาดยางผิวจราจร กวาง 5 
ม. ยาว 2 กม.

จุดสิ้นสุด
N 1632873
E 0215511
จุดสิ้นสุด
E 1632536
E 0217215

3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง

354 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกลุงกราด 
หมูท่ี 7 ตําบลแหลม
ทอง เช่ือมตําบลลุง
เขวา อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลใชเสนทาง
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2.20 
กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1638634
E 0210129
จุดสิ้นสุด
E 1639828
E 0210619

6,200,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

355 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโคกลอย หมูที่ 
9 ตําบลแหลมทอง 
อําเภอหนองบุญมาก 
เช่ือมตําบลละลม
ใหมพัฒนา อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลใชเสนทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุกผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 1.70 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1637160
E 0208559
จุดสิ้นสุด
E 1637843
E 0206716

1,300,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง

356 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองลูกควาย
 หมูที่ 5 ตําบล
แหลมทอง อําเภอ
หนองบุญมาก เช่ือม
ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลใชเสนทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ถนนหินคลุกผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 950 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1634793
E 0207119
จุดสิ้นสุด
E 1635595
E 0207047

570,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง

357 กอสรางถนนหินคลุก
 บานแหลมทอง หมู
ที่ 3 ตําบลแหลม
ทอง เช่ือมตําบลลุง
เขวา อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนใช
เสนทางสัญจรไปมาได
อยางสะดวก

ถนนหินคลุกผิวจราจร กวาง 4 
เมตร ยาว 1.50 กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1635500
E 0211677
จุดสิ้นสุด
E 1636888
E 0211480

1,200,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

358 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโพธิ์ณรงค หมูที่
 8 ไปอางหนองแหน 
เช่ือมตําบลลุงเขวา 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลใชเสนทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1.70 
กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1632873
E 0215511
จุดสิ้นสุด
E 1633706
E 0216001

4,800,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง

359 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโพธิ์ณรงค หมูที่
 8 ตําบลแหลมทอง 
เช่ือมบานรมเย็น 
ตําบลลุงเขวา 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนสอง
ตําบลใชเสนทางสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2.70 
กิโลเมตร

จุดสิ้นสุด
N 1633239
E 0214198
จุดสิ้นสุด
E 1635571
E 0215426

4,050,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอ
โครงการนี้
รอยละ 70

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกสํานักการชาง

360 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเขาบานกอก
 หมูที่  9 ตําบลโนน
สําราญ อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม 
ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน

หนอง
บุญมาก

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 5  เมตร ยาว 560 
เมตร หนา 0.15  เมตร

เริ่มตน
0215479, 
1743790
สิ้นสุด
0215526, 
1744625

      3,000,000      3,000,000      3,000,000       3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

361 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองเตา หมูที่
 9 ตําบลบึงพะไล 
เช่ือมบานหนองขาม
นาดี ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการสัญจร
ไปมาและเพื่อการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง 6
 กม.หรือตามแบบของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําหนด

x 15.6782   
y102.2396

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช
ในการสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชนตําบล
บึงพะไล และ
ตําบลแกงสนาม
นาง มีถนนเพื่อใช
ในการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรสะดวก

สํานักการชาง

362 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานหนองเอ่ียน
 หมูที่ 3 ตําบลสีสุก
เช่ือมบานหัวบึง หมูที่
 1 ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลไดมีถนน
สําหรับในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ระหวางตําบล

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
952 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี คสล.ไมนอยกวา 
4,700 ตร.ม. กําลังอัดคอนกรีต
ไมนอยกวา 240 ksc.พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย

เริ่ม 
x ๗๔๐๒.๒๕๓ 
Y๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ 
Zone ๔๘ 
lon๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ 
Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖  
สิ้นสุด 
x๙๖๕๓๔.๘๙๗ 
Y๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ 
Zone ๔๘ 
lon๑๐๒.๑๖๙๒๓๓ 
Tat ๑๕.๖๗๐๙๓๒

2,500,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

1002



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

363 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 6 เทศบาล
ตําบลบึงสําโรง ทาง
แยกถนนลาดยาง
เขาบานหนองเตา 
หมูท่ี 9 ตําบลบึง
พะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

กอสราถนน คสล.กวาง 5 เมตร 
ยว 1,050 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยวา 
5,250 ตร.ม.

N 1515422415 
E 10214 504 
สิ้นสุด 
N 1542 5691 
E 10214077

2,853,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

364 กอสรางถนนแอสฟส
ติกคอนกรีต สาย
ทางบานหนองบง 
หมูท่ี 4 ตําบลแกง
สนามนาง - แยก
บานหนองปรือ 
ตําบลบึงสําโรง 
อําเภอแกงสนามนาง
 อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2,280
 เมตร หนา0.05 เมตร

เริ่มตน
0206692,  
1740423 
สิ้นสุด
0204494,  
1740012

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 
และเปนการ
สรางความเจริญ
ใหกับชนบท

สํานักการชาง

1003



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

365 กอสรางถนนลูกรัง
สายตะวันออกบาน
จากบานโสกสนวน 
หมูท่ี 7 ตําบลสีสุก 
เช่ือมอางหวยยาง
พะไล ตําบลบึงพะไล
 อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการเดินทาง

ปรับเกรดถนนขนาดกวาง ๖.๐๐
 ม.ยาว ๑,๓๐๐ ม. พรอมลง
ลูกรังขนาดกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว
รวม ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา ๙๗๕ ลบ.ม.

เริ่ม
x ๑๙๖๙๘๕.๙๗๐
Y๑๗๓๑๐๐๒.๐๔๒
Zone ๔๘
lon๑๐๒.๑๗๓๘๗๙ 
Tat ๑๕.๖๓๘๘๓๘ 
สิ้นสุด
x ๑๙๘๐๕๗.๗๒๒
Y๗๓๐๓๘๐.๕๘๘ 
Zone ๔๘  
lon 1
๐๒.๑๘๓๙๔๓ 
Tat ๑๕.๖๓๓๓๕๕

490,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

366 กอสรางถนนดิน
พรอมลงลูกรังสาย
หนองแกสาธารณะ 
บานหนองจาน หมูท่ี
 5 ตําบลโนนสําราญ
 เช่ือมบานไรพัฒนา 
หมูท่ี 11 ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,400ม.
หนา 0.80 ม.

เริ่มตน
0210513,  
1742409  
สิ้นสุด 
0210211, 
1741066

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

1004



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

367 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมตําบลระหวาง
บานโนนอุดม หมูที่ 
8 เทศบาลตําบลบึง
สําโรง เช่ือมบาน
อัมพวันพัฒนา หมูท่ี
 9 ตําบลสีสุก 
อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

กอสรางถนน คสล.กวาง 5 ม. 
ยาว 1,050 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นท่ี คสบ.ไมนอยกวา 
5,250 ม.

เริ่มตน
N 154248.54
E 102109.86
สิ้นสุด 
N 154254.00
E 102940.86

2,814,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

368 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองขามนอย
 หมูที่ 11 ตําบลบึง
พะไล เช่ือม บานไร
พัฒนา ตําบลแกง
สนามนาง อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

แกง
สนามนาง

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการสัญจร
ไปมาและเพื่อการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตร

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
กวาง  6 เมตร ยาว 4,000 เมตร

x 15.6782  
y102.2396

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนตําบล
บึงพะไล และ
ตําบลแกงสนาม
นาง มีถนนเพื่อใช
ในการขนสง
สินคาทาง
การเกษตรสะดวก

สํานักการชาง

1005



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

369 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
สระแจง หมูที่ 6 
ตําบลโนนเมือง ถึง
บานหนองขาคีม หมู
ที่ 9 ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
มีความคงทนและได
มาตรฐาน สะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ถนนลาดยาง กวาง 7.00 ม. ยาว
 2,800 ม.หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตนโซน 48
E 187832
N 1704430
จุดสิ้นสุดโซน 48
E 187832
N 1702218

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
รอยละ 70 
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

370 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานเมืองชัยพัฒนา 
หมูท่ี 9 ตําบลโนน
เมือง เชื่อม บานโนน
ตําหนัก หมูท่ี 4 
ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
มีความคงทนและได
มาตรฐาน สะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,545 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 7,725 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N15.406534°

E102.137342°

จุดสิ้นสุด
N15.403500°

E102.142422°

2,000,000 1,500,000 ประชาชน 
100 หลังคา
เรือน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

1006



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

371 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุกสาย
บานโนนสะอาด หมู
ที่ 15 ตําบลขาม
สะแกแสง เช่ือมบาน
ดอนตลุงหวา หมูที่ 
10 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

กวาง 4.00 ม.ยาว 4,000 ม.
หนา 0.15 ม.ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 2,400 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
บดอันแนน

พิกัด TTM
- กม.0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 200690.60
N 1701252.65
- กม.4.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201205.82
N 1704547.68 

800,000 800,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการสัญจร
ผานเสนทาง
นี้นอยลง
2.จํานวน
ประชากรท่ี
เลือกใช
เสนทางนี้
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

372 กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบานคู หมูที่ 9 
ตําบลขามสะแกแสง 
เช่ือกับบานบุละกอ 
หมูท่ี 10 เทศบาล
ตําบลขามสะแกแสง
 อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

กวาง 5.00 ม.ยาว 765 ม. หนา
 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,825 ลบ.ม.พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม.0.130  
(จุดเริ่มตน48 P
E 197102.94
N 1693066.56
- กม.0.895
(จุดสิ้นสุด 48P
E 196964.33
N 1693792.85

1,000,000 1,000,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการสัญจร
ผานเสนทาง
นี้นอยลง
2.จํานวน
ประชากรท่ี
เลือกใช
เสนทางนี้
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

1007



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

373 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองจาน หมูท่ี
 11 ตําบลขาม
สะแกแสง เช่ือมบาน
ดอนตลุงหวา หมูที่ 
10 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

กวาง 5.00 ม.ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 10,000 
ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม.0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 199516.65
N 1704513.37
- กม.2.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201426.04
N 1705113.13

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการสัญจร
ผานเสนทาง
นี้นอยลง
2.จํานวน
ประชากรท่ี
เลือกใช
เสนทางนี้
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

374 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนามาบ หมูท่ี 5
 ตําบลขามสะแกแสง
 เช่ือมบานเหนือ หมู
ที่ 1 ตําบลเมืองนาท
 อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

กวาง 5.00 ม.ยาว 920 ม. หนา
 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 4,600 ลบ.ม.พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 201785.83
N 1699008.46
- กม 0.920
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201510.42
N 1699881.81

1,250,000 1,250,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการสัญจร
ผานเสนทาง
นี้นอยลง
2.จํานวน
ประชากรท่ี
เลือกใช
เสนทางนี้
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

1008



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

375 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย อบจ.นม. 
11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - 
บานหวย หมูท่ี 5 
ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

กวาง 6.00 ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 6,000 
ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน

พิกัด TTM
- กม.0.000  
(จุดเริ่มตน48 P
E 200681.11
N 1698949.80
- กม.1.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201657.03
N 1698977.33

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการสัญจร
ผานเสนทาง
นี้นอยลง
2.จํานวน
ประชากรท่ี
เลือกใช
เสนทางนี้
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

376 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรลูกรังบานหนุก
 หมูที่ 4 ตําบลขาม
สะแกแสง อําเภอ
ขามสะแกแสง (เริ่ม
จากถนนลาดยาง
สายบานขาม-บาน
หวย-โคงบานหนุก)
ไปทางทิศใตถึงบาน
โนนกระถิน หมูที่ 
10 ตําบลขามเฒา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม

ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
ประมาณ 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน

พิกัด TTM
- กม. 0.000  
(จุดเริ่มตน 48 P
E 200586.52
N 1698923.33
- กม. 2.000
(จุดสิ้นสุด 48P
E 201071.97
N 1697183.90

500,000 1.ประชาชน
ใชระยะเวลา
ในการสัญจร
ผานเสนทาง
นี้นอยลง
2.จํานวน
ประชากรท่ี
เลือกใช
เสนทางนี้
เพิ่มมากขั้น
รอยละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

1009



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

377 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานบุออย หมูที่ 11
 ตําบลชีวึก เช่ือม 
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชนใชใน
การสัญจรไป มา 
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,325 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 6,625 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N15.358138°

E102.093622°

จุดสิ้นสุด
N15.364361°

E102.093434°

1,500,000 1,500,000 ประชาชน 
100 หลังคา
เรือน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

สํานักการชาง

378 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองโพธิ์ หมูที่
 6 ตําบลชีวึก เชื่อม
 บานแปะ หมูที่ 3 
ตําบลพะงาด อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชนใชใน
การสัญจรไป มา 
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,325 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 6,625 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N15.323567°

E102.122362°

จุดสิ้นสุด
N15.325327°

E102.128614°

1,500,000 1,500,000 ประชาชน 
100 หลังคา
เรือน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

สํานักการชาง

379 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานโนนผักชี ตําบล
ชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง เช่ือม 
บานโนนทอง ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชนใชใน
การสัญจรไป มา 
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 372 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 2,232 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N15.353158°

E102.078893° 

จุดสิ้นสุด
N15.354488°

E102.078087°

500,000 500,000 ประชาชน 
100 หลังคา
เรือน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1010



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

380 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนอง
กระทุม หมูที่ 2 
ตําบลชีวึก เชื่อม
หนองกกไมพอก 
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

เพื่อใหมีเสนทาง
สําหรับประชาชนใชใน
การสัญจรไป มา 
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ระยะทางยาว
 2,000 เมตร กวาง 5 เมตร

จุดเริ่มตน 
Latitude
152241.97
Longitude
102623.14
จุดสิ้นสุด
Latitude
152310.17
Longitude
102545.56

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
สัญจรไป มา 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

สํานักการชาง

381 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดอนวัว หมูที่ 8
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อมถนน
มิตรภาพ บานโกรก 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 450 
เมตรสูง 0.15 เมตร พรอมดิน
ลูกรังปรับไหลถนน

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 23 54.11
E 102 27 57.98
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 24 5.29
E 102 28 22.06

1,221,750 1,221,750 1,221,750 1,221,750 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก 
รอยละ 70 
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

382 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานวัด หมูท่ี 9 
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400 
เมตร สูง 0.15 เมตร พรอมดิน
ลูกรังปรับไหลถนน

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 12.87
E 102 28 55.88
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 19 32.07
E 102 27 17 84

2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1011



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

383 กอสราง
ถนนลาดยางแคปซีล
 บานกระถิน หมูท่ี 5
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อมบาน
ดอนเขวา ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6.00 
เมตร  ยาว  750  เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 51.74
E 102 29 25.56
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 20 39.97 
E 102 29 33.34

1,249,000 1,249,000 1,249,000 1,249,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

384 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนทัน หมูท่ี 
19 ตําบลคูขาด 
อําเภอคง เชื่อมบาน
โคกใหญพัฒนา 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนน คลส.กวาง 5.00 เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  หนา 0.15
 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15  26  36.97
E 102  27  
06.21
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15  26  28.25
E 102  27 26.66

3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

385 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกเสี่ยว
 หมูที่ 9 ตําบลคูขาด
 อําเภอคง เช่ือม
บานหนองพรานปาน
 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนน คลส.กวาง 5.00 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา 0.15
 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15  25  21.23
E 102  26  
25.27
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15  24  56.95
E 102 26  39.23

3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1012



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

386 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสี่เหลี่ยม 
ตําบลดอนใหญ 
เช่ือมบานโคกผงาด 
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 
5.00 เมตร  ยาว 1,650  เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1703934
E  217194
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 1702304
E 217475

4,290,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

387 ซอมสราง
ถนนลาดยางสาย 
บานไทรโยง ตําบล
ดอนใหญ อําเภอคง 
เช่ือมบานเดิ่น ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ปรับปรุงซอมสรางผิว Asphaltic
 Concrete (โดยวิธี Pavement 
In – Place Recycling) ขนาด
กวาง 6/9 เมตร ยาว 1,180 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา 
10,620 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1702588
E 214492
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 17011579
E 214988

5,166,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

388 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานโกรกพัฒนา
 หมูที่ 9 ตําบลขาม
สมบูรณ เช่ือมตําบล
ตาจั่น อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายเลียบคลองทิศ
ใตของหมูที่บาน)

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500  เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,000 ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 54.0
E 102 24 01.0
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 19 43.9
E 102 23 31.9

700,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1013



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

389 กอสรางถนนหินคลุก
สายดอนสารภี บาน
โกรกพัฒนา หมูที่ 9
 ตําบลขามสมบูรณ 
ถึงตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (สาย
ดานทิศใตตะวันตก
ตําบลตาจ่ัน)

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 3,000  เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,200 ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 20 33.5
E 102 23 59.3
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 20 24.4
E 102 22 27.2

840,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

390 กอสรางถนนหิน
คลุกบานใหมสามัคคี
 หมูที่ 10 ตําบล
ขามสมบูรณ เช่ือม
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 3,000  เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,200 ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 21 08.0
E 102 24 47.3
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 20 07.9
E 102 24 54.8

840,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

391 กอสรางถนนหิน
คลุกบานพะงาด
เหนือ หมูท่ี  12
ตําบลขามสมบูรณ 
ถึง บานสี่เหลี่ยม
ตําบลดอนใหญ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 3,000  เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 1,200 ลบ.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 22 11.1
E 102 23 22.0
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 23 22.0
E 102 22 18.6

840,000 อบจ./อบต.มี
ถนนสําหรับ
ประชาชนใช
สัญจรได
อยางสะดวก
รอยละ 70  
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1014



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

392 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 10 
บานวัด หมูท่ี 9 
ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ 
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,321 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
6,560 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1520216
E 10226936
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15143489
E 102227499

3,644,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

393 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดตอกถนนทาง
หลวงชนบท บานวัด
 – บานตําแย ตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
(ถนน อบจ.นม.)

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
 9.00 เมตร ยาว 30 เมตร 
พื้นท่ีผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 270 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1519510
E 10227294
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 1519496
E 10227291

3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมี
สะพานเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

394 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดตอก (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา) 
บานวัด – บานโนน
ทอง ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
 9.00 เมตร ยาว 30 เมตร 
พื้นท่ีผิวจราจร คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 270 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1519501
E 10226649
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 1519486
E 10226656

3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมี
สะพานเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1015



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

395 ซอมสรางถนนหิน
คลุกบานตาจั่นนอก 
หมูท่ี 2 จาก
ถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท สาย 
นม. 1013 ตําบล
ตาจั่น เชื่อมตําบล
เทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 5 เมตร ยาว
 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 219755
E 1694080
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 222237
E 1696446

1,200,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

396 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตาจั่นนอก หมูท่ี
 2 ตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
ไมนอยกวา 11,500 ตร.ม. 
พรอมลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง

พิกัดจุดเริ่มตน
N 218537
E 1693169
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 219681
E 1691679

7,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

397 กอสรางถนนหินคลุก
 บานตาจั่นใน หมูท่ี 
11 ตําบลตาจ่ัน 
อําเภอคง เชื่อมบาน
หัวทํานบ ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว
 2,946 เมตร หนา 0.15  เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 218281
E 1693658
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 218104
E 1691073

800,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1016



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

398 กอสราง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บานโคกเพ็ด หมูที่ 2
 ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง เชื่อมบาน
ไร ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 8 เมตร ยาว
 6,300 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 50,400
 ตร.ม.

พิกัดจุดเริ่มตน
N 1710017
E 213727
พิกัดจุดเริ่มตน
N 1715137
E 217566

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

399 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานหวยทราย 
หมูท่ี 6 ตําบลหนอง
มะนาว อําเภอคง 
เช่ือมบานหนองมวง
ชางพิมพ ตําบลโคก
กระเบื้อง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ลาดยางแคปซีล กวาง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร

 พิกัดจุดเริ่มตน
N 15.522545
E 102.238425
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15.571389
E 102.239829

5,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

400 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานใหมเจริญ
ศรี หมูท่ี 13 ตําบล
หนองมะนาว เช่ือม
บานโคกเพ็ด ตําบล
เมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ลาดยางแคปซีล กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15.49438
E 102.36940
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15.48683
E 102.33243

3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1017



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

401 ปรัปปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง (ผิว
จราจรแอสฟลทติก)
บานดอนถั่วแปบ
พัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง เชื่อม
ตําบลตาเนิน อําเภอ
เนินสงา จังหวัดชัยภูมิ

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 28 18
E 102 06 52
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 28 22
E 102 07 12

7,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

402 กอสรางถนนลูกรัง
บานดอนเข็ม หมูที่ 
11 ตําบลบาน
ปรางค อําเภอคง 
เช่ือมบานครึ้มมวง 
ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนไดรับ
การสัญจรไปมาได
สะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15 29 36
E 102 03 28
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15 29 28
E 102 01 51

1,200,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 
60

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1018



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

403 ซอมสรางถนนลาดยาง
 สายโนนปอแดง-โนน
เต็ง(ถนน อบจ.
นครราชสีมา) บาน
โนนปอแดง หมูที่ 1 
ถึง บานหนองพลวง 
หมูที่ 12  ตําบล
หนองบัว เชื่อมบาน
หนองกระทุมเตียน 
ตําบลโนนเต็ง อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 8 เมตร  ยาว 8,000 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางกวาง
ขางละ 1 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 153131.77
E 102759.51
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 152813.12
E 1021023.17

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

404 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหวยไห หมู
ที่ 3 ตําบลหนองบัว
 อําเภอคง เช่ือม
บานสระแดง ตําบล
วังโพธิ์ อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
N 153151.58
E 102932.49
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 153249.52
E 102839.24

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

1019



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

405 กอสรางถนนหิน
คลุกบานตลุกมวง 
หมูท่ี 11 -บาน
หนองขาม หมูที่ 8  
ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง เชื่อมบาน
หนองไผ ตําบลเมือง
เกษตร อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 4 เมตร  ยาว 4,000 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
N 152826.40
E 102834.75
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 152650.11
E 102818.08

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

406 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
โนนปอแดง-โนนเต็ง 
(ถนน อบจ.นม.) 
ตําบลหนองบัว ชวง
บานตลุกมวง หมูท่ี 
11 เช่ือมบานหนอง
พลวง หมูที่ 12 
ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 5 เมตร  ยาว 4,000 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 152851.30
E 102841.41
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 152813.09
E 1021023.09

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

1020



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

407 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
โนนปอแดง-โนนเต็ง 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา) ตําบล
หนองบัว ชวงบาน
โนนสะอาด หมูท่ี 
14 เช่ือมบานหนอง
แวง หมูที่ 6 ตําบล
หนองบัว อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 ไหลทางขางละ 1 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน
N 15318.64
E 102754.57
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15306.83
E 102829.55

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

408 กอสรางถนนหิน
คลุกบานตากิ่ม หมูท่ี
 2 ตําบลหนองบัว 
เช่ือมบานประคํา 
ตําบลบานปรางค 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
N 153029.12
E 102741.68
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 15302.85
E 102716.78

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

1021



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

409 กอสรางถนนหิน
คลุกบานโนนปอแดง
 หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัว เช่ือมบาน
ตะโก ตําบลบาน
ปรางค อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง เพื่อใหประชาชนตําบล
หนองบัวและตําบล
ใกลเคียงไดใชเสนทาง
ในการสัญจรไป-มา 
และขนยายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบลสะดวกขึ้น และ
เปนถนนปลอดฝุน ลด
มลพิษทางอากาศ

กวาง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
N 153132.12
E 102758.95
พิกัดจุดสิ้นสุด
N 153139.52
E 102720.21

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นท่ีบริการ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60

ประชาชนตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียงได
ใชเสนทางในการ
สัญจรไป-มา 
และและขนยาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ภายในตําบล
สะดวกข้ึน และ
เปนถนนปลอด
ฝุน ลดมลพิษ
ทางอากาศ

สํานักการชาง

410 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานตะครอ 
หมูท่ี 7 ตําบลสําโรง 
เช่ือมบานหัวตะกรุด
 หมูที่ 11 ตําบลกํา
ปง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,000 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หรือยกระดับคันดิน 0.50 
เมตร งานลูกรังบดอัดแนนหนา 
0.15 เมตร งานหินคลุกบดอัด
แนนหนา 0.20 เมตร พรอมวาง
ทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน 7 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน
N1512858 
E1020123 
จุดสิ้นสุด
N1511486 
E1020366

    18,000,000 รอยละของ
ประชาชนท้ัง
สองตําบลมี
ถนนใชใน
การสัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

1022



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

411 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
ราง หมูที่ 4 ตําบล
คางพลู เช่ือมบาน
หนองประดู หมูที่ 
10 ตําบลสําโรง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,900 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร เสริมดิน 0.50 เมตร 
ยกระดับคันดิน 0.50 เมตร งาน
ลูกรังบดอัดแนนหนา 0.15 
เมตร งานหินคลุกบดอัดแนนหนา
 0.20 เมตร พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 6 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน
N1511483 
E1019781 
จุดสิ้นสุด
N1507083 
E1019808 

    19,420,000 รอยละของ
ประชาชนท้ัง
สองตําบลมี
ถนนใชใน
การสัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

412 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานแปรง 
หมูท่ี 5 ตําบลสําโรง 
เช่ือมบานนา หมูที่ 7
 ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,200 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร ยกระดับคันดิน 0.50 
เมตร งานลูกรังบดอัดแนนหนา 
0.15 เมตร งานหินคลุกบดอัด
แนนหนา 0.15 เมตร พรอมวาง
ทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน 2 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน 
N1512858 
E1020123 
จุดสิ้นสุด
N1511486 
E1020366 E

      9,600,000 รอยละของ
ประชาชนท้ัง
สองตําบลมี
ถนนใชใน
การสัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

413 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองโพธิ์ หมูที่
 8 ตําบลมะคา 
เช่ือมบานโนนพรม 
หมูท่ี 2 ตําบลถนน
โพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร เปน
ปริมาตรผิวจารจรไมนอยกวา 
7,500 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
188987 E
1691036 N
จุดสิ้นสุด
188982 E
1691033 N

      3,750,000 ประชาชนท้ัง
สองตําบล 
1,234 คน 
248 
ครัวเรือนมี
ถนนสําหรับ
ใชสัญจร
อยางปลอดภัย

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก.ในการ
คมนาคมและ
สามารถลด
อุบัติเหตุ
2.ลดระยะเวลา
ในการเดินทาง

สํานักการชาง

1023



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

414 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานจันทร
ดุม หมูที่ 10 ตําบล
มะคา เช่ีอมบานใหม
 หมูที่ 12 ตําบลโนน
ไทย อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,200 
เมตร คิดเปนปริมาตรผิวจราจร
ไมนอยกวา 13,200 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
187239 E
1691579 N
จุดสิ้นสุด
185152 E
1689397 N

      5,500,000 ประชาชนท้ัง
สองตําบล 
1,025 คน 
250 
ครัวเรือนมี
ถนนสําหรับ
ใชสัญจร
อยางปลอดภัย

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก.ในการ
คมนาคมและ
สามารถลด
อุบัติเหตุ2.ลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

415 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานจันทร
ดุม หมูที่ 10 ตําบล
มะคา อําเภอโนน
ไทย เช่ีอมบานโคง
สําราญ หมูที่ 4 
ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร คิดเปนปริมาตรผิวจราจร
ไมนอยกวา 13800 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
187239 E
1691579 N
จุดสิ้นสุด
187152 E
1693970N

      5,700,000 ประชาชนท้ัง
สองตําบล 
1,134 คน 
274 
ครัวเรือนมี
ถนนสําหรับ
ใชสัญจร
อยางปลอดภัย

1.ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สามารถลด
อุบัติเหตุ
2.ลดระยะเวลา
ในการเดินทาง

สํานักการชาง

1024



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

416 ซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
หนองกลางดอน 
บานวังใหม หมูที่ 8 
ตําบลบานวัง อําเภอ
โนนไทย เชื่อมบาน
พระ หมูท่ี 3 ตําบล
ดานใน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหถนนมีมาตรฐาน
สําหรับการคมนาคม
และใชในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15  เมตร

N15.159433
E101.904275

      2,773,680      2,773,680      2,773,680       2,773,680 รอยละหรือ
จํานวน 
ครัวเรือนที่ได
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง

417 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองน้ําใส หมู
ที่ 5 ตําบลบานวัง 
เช่ือมบานคูเมือง หมู
ที่ 3 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหถนนมีมาตรฐาน
สําหรับการคมนาคม
และสําหรับใชในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15  เมตร

N 15.179462
E 101.924522

      2,773,680      2,773,680      2,773,680       2,773,680 รอยละหรือ
จํานวน 
ครัวเรือนที่ได
ความสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การคมนาคม

ประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง

418 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานสระขุด หมูท่ี 
14 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เช่ือมบานพระ หมูท่ี
 3 ตําบลดานใน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 680 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 5,440 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
810946E
1680499N
จุดสิ้นสุด
810672 E
1679996 N

      2,351,000 ถนนจํานวน 
1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

1025



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

419 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานโพธตาสี หมูที่ท่ี
 10 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เช่ือมบานคลองแคใต
 หมูที่ท่ี 3 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 16,000
 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
812448E
1686224N
จุดสิ้นสุด
812224 E
1687864 N

      7,669,000 ถนนจํานวน 
1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

420 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานสระตะเฆ หมูท่ี
 8 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เช่ือมบานโกรกชาง
นอย หมูที่ 9 ตําบล
พังเทียม อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 700 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 5,600 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
819234E
1686455N
จุดสิ้นสุด
819031 E
1687146 N

      2,420,000 ถนนจํานวน 
1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

421 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
(cape seal)สาย
บานคลองทุเรียน 
หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ํา
เขียว เช่ือมบานยุปอี
ปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

เพื่อแกไขปรับปรุง  
สถาพถนนท่ีชํารุดเปน
หลุมเปนบอและลดผุ
นละอองท่ีเกิดผล
กระทบดาน
สิ่งแวดลอมตอประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร
 หรือมีพื้นท่ีดําเนินงานไมนอย
กวา 21,600 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
47P 0797479
1595447
จุดสิ้นสุด
47P 0795387
1597392

7,577,000 7,577,000 7,577,000 7,577,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนดาน
การคมนาคม
ของประชาชน 
ทั้ง 2 ตําบล

สํานักการชาง

422 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
(cape seal)สาย
บานคลองทราย หมู
ที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว
เช่ือม บานคลองปลา
กั้ง หมูท่ี 16 ตําบล
วังหมี อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

เพื่อแกไขปรับปรุง 
สถาพถนนท่ีชํารุดเปน
หลุมเปนบอและลดผุ
นละอองท่ีเกิดผลกระทบ

กวาง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หรือมีพื้นท่ีดําเนินงานไมนอย
กวา 7,800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
47P 0796785
1590005
จุดสิ้นสุด
47P 0795702
1589590

2,716,000 2,716,000 2,716,000 2,716,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนดาน
การคมนาคม
ของประชาชน 
ทั้ง 2 ตําบล

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

423 กอสราง
ถนนลาดยางผิวเรียบ
(cape seal)สาย
บานคลองบงพัฒนา 
หมูท่ี 16  ตําบลวัง
น้ําเขียว เช่ือมบาน
โคกสันติสุข หมูท่ี 9 
เช่ือมเขต ตําบลวัง
หมี อําเภอวังนํ้าเขียว
 จังหวัดนครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

เพื่อแกไขปรับปรุงส
ถาพถนนท่ีชํารุดเปน
หลุมเปนบอและลดผุ
นละอองท่ีเกิดผลกระทบ

กวาง 6 เมตร ยาว 6,300 เมตร
 หรือมีพื้นท่ีดําเนินงานไมนอย
กวา 37,800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 47P 
0799242
1595100
จุดสิ้นสุด 47P 
0799799
1598440

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

สามารถ
แกปญหาความ
เดือดรอนดาน
การคมนาคม
ของประชาชน 
ทั้ง 2 ตําบล

สํานักการชาง

424 กอสรางถนน คสล 
บานหนองโสมง หมูที่
 6  ตําบลอุดมทรัพย
 - บานบุไทร หมูท่ี 4
 ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 
เปนการเช่ือมระหวาง
ตําบล

กวาง 7 เมตร ยาว 2,800  
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

N14.504619 
E101.972159 
N14.367538 
E101.897437

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนมี
เสนทางในการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 
สงผลดีตอ
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจในพื้นที่

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

425 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายบานอุบลพัฒนา
 หมูที่ 14 ตําบลวัง
หมี อําเภอวังนํ้าเขียว
 - บานวังขอน หมูที่
 14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังนํ้า
เขียว

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 
เปนการเช่ือมระหวาง
ตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 60,000 ตร.ม. พรอม
ตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N14.456055
E101.737412 
จุดสิ้นสุด
N14.458797    
E101.743552

2,000,000 2,000,000        10,000,000       10,710,000 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย 
จํานวน 
1,879 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
ไป-มา ที่สะดวก
ปลอดภัย

สํานักการชาง

426 ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟลทติก บาน
ราษฎรพัฒนา หมูที่ 
6 ตําบลบานราษฎร 
เช่ือมบานโคกสูง หมู
ที่ 3 ตําบลสระ
ตะเคียน อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อทําการซอมสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานราษฎร หมูที่  ๖ 
ตําบลบานราษฎร 
เช่ือมบานโคกสูง ตําบล
สระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 4,275 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1 เมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน UTM 
48N 
E 206589 
N 1575134
จุดสิ้นสุด UTM 
48N 
E 205959 
N 1573388

10,009,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

427 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟล
ติคคอนกรีต สาย
อบจ.นม.02308 
บานหนองไทร หมูที่
 4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เช่ือม
บานโปงคอก หมูที่ 
14 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กวาง 6 เมตร 
ยาว 2,285 เมตร 

จุดเริ่มตน 
X=216288
Y=1585964  
จุดสิ้นสุด 
X=215627
Y=1587900

6,649,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

สํานักการชาง

428 กอสรางถนนลาดยาง
 บานบอลิง หมูที่ 10
 ตําบลโนนสมบูรณ 
เช่ือมบานหนองหลัก
ศิลา หมูท่ี 5 ตําบล
เสิงสาง อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

จุดเริ่มตน  
X=217600
Y=1588812 
จุดสิ้นสุด
X=217948
Y=1591950

7,622,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

429 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกเตาเหล็ก 
หมูท่ี 4 ตําบลกุด
โบสถ เชื่อม อบต.
สระตะเคียน ตําบล
สระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร

จุดเริ่มตน
0229749
1594890
สิ้นสุด
0229797
1593302

9,720,000  การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

430 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
ขนาก หมูที่ 5 
ตําบลสุขไพบูลย 
เข่ือมบานสระประ
ทีบ หมูที่ 2 ตําบล
เสิงสาง อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อใหประชาชนมีทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1 เมตร ระยะทาง 
2,600 เมตร

จุดเริ่มตน
14.502063
102.425979
จุดสิ้นสุด
14.480143
102.414814

7,800,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มาจากถนน 
ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

431 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหลักศิลา 
หมูท่ี 5 ตําบลเสิง
สาง เช่ือมบานบอลิง
 หมูที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อใชในการคมนาคม
การขนถายสินคา
ทางการเกษตร อํานวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
ใหกับผูใชถนน

ขนาดกวาง 5 เมตร ระยะทาง 
4,000 เมตร

จุดเริ่มตน 48P
N159586993
E21847684
สิ้นสุด 48P
N159255743
E21764142

11,300,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
ขนที่สะดวกและ
ปลอดภัย  ลด
การเกิดอุบัติเหตุ
ใหกับผูใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

432 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกหนากอง 
หมูท่ี 4 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
ตําบลดงอีจาน 
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย 
(โครงการจาก
ประชาคมตําบล
ลําดับที่ 5)

เสิงสาง เพื่อใหประชาชนมีทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว  1,300  เมตร 
หนา 5 เซนติเมตร

จุดเริ่มตน
14.521368102.
470908
จุดสิ้นสุด
14.54905
102.481445

4,337,700 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มาจากถนน 
ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

433 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติคคอนกรีต
สายจากบานซับพง
โพด หมูที่ 11 ตําบล
โนนสมบูลย เช่ือม
เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว 485 เมตร จุดเริ่มตน
X=223825
Y=1588543 
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,239,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

434 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกเตาเหล็ก 
หมูท่ี 4 ตําบลกุด
โบสถ เชื่อม อบต.
สระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2,700
 เมตร

จุดเริ่มตน
0229749
1594890
จุดสิ้นสุด
0229797
1593302

9,720,000  การ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

435 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย นม.ถ.196-16
 บานซับพงโพด หมูที่
 11 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตนร 
X=223062
Y=1589521 
จุดสิ้นสุด   
X=222813
Y=1590416

2,637,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

สํานักการชาง

436 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองสนวน
พัฒนา หมูที่ 17–
บานสมบัติเจริญ หมู
ที่ 6 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว  
2,100 เมตร

จุดเริ่มตน
0235805
1600896
จุดสิ้นสุด
0233607
1601003

7,560,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

437 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากเขตเทศบาล
ตําบลโนนสมบูรณ 
เช่ือมบานวังคลา หมู
ที่ 5  ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

จุดเริ่มตน
X=223825
Y=1588543 
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,052,000 รอยละ 60 
ของ
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

สํานักการชาง

438 กอสรางถนนหิน
คลุกบานหนองสนวน
 หมูที่ 5 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางสระน้ํา
หนองสนวน) เช่ือม
อําเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 9 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร

จุดเริ่มตน
0236823
1601412 
จุดสิ้นสุด
0237483
1601911

5,130,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

439 กอสราง
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ (เคปซีล) บาน
หนองสนวน หมูที่ 5
 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา
(สายทางสระน้ํา
สาธารณะ ศาลปูตา) 
เช่ือมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง  6 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร
ชวงที่ 2  ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
0236183
1601208
จุดสิ้นสุด
0238017
1604802

12,800,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

440 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกโจด หมูท่ี 8
 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางตรงขาม 
อบต.กุดโบสถ) 
เช่ือมอําเภอปะคํา 
จังหวัดบุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 3,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
0234692
1596896
จุดสิ้นสุด
0236795
1595432

10,800,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

441 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานพูนทรัพยพัฒนา
 หมูที่ 11 ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานมวงงาม ตําบล
ดงอีจาน อําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย

เสิงสาง เพื่อใหประชาชนมีทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ระยะทาง 
1,260 เมตร หนา 15 ซม

จุดเริ่มตน
14.494896
102486372
จุดสิ้นสุด
14.504062
102.497755

7,375,000 รอยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มาจากถนน 
ที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

442 กอสรางถนนหินคลุก
 บานไรแหลมทอง 
หมูท่ี 5 ตําบลลํา
เพียก เชื่อมบานใหม
หนองบัว หมูท่ี 7 
ตําบลตะแบกบาน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนทั้ง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และขนสงผลผลิต
ออกสูตลาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 7,780 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
7,002  ลบ.ม.พรอมเกรดบดอัด
แนน

จุดเริ่มตน
N14◦22208812
"
E102◦1910268
4"
จุดสิ้นสุด
N14◦25587028
"
E102◦2191008"

3,556,105 จํานวนของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง

ประชาชนท้ัง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

443 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอน
กรีต สายบานดอนตะ
เกียด หมูท่ี 7 ตําบล
เฉลียง เช่ือมบาน
โนนระเวียง หมูท่ี 3 
ตําบลโคกกระชาย 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทาง
 1.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอย
กวา 13,600 ตร.ม.

x 205055
y 1602601

8,089,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 80

ประชาชนท้ัง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

444 ซอมแซมถนนหิน
คลุกสายโปรงแดง 
บานโคกกรวด หมูท่ี
 8  ตําบลเฉลียง 
เช่ือมตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 39,200 ตร.ม.

x 202083
y 1606827

3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 80

ประชาชนท้ัง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

445 ซอมแซมถนนหิน
คลุกสายดอนมาบ
กระเจียว บานโคก
เฉลียง หมูที่ 4 ตําบล
เฉลียง เช่ือมตําบล
ตะแบกบาน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 10,000 ตร.ม.

x 208118
y 1603327

800,000 เกษตรกรทั้ง 
2 ตําบลไม
นอยกวารอย
ละ 80 มี
ถนนหินคลุก
ขนถาย
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่
สะดวก
รวดเร็วขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

446 กอสรางถนนลาดยาง
 บานนาราก หมูท่ี 2
 ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี เช่ือม
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,800 
เมตร

จุดเริ่มตน
N0198889 
E 1612003  
จุดสิ้นสุด
N0199855 
E1615970

9,120,000 รอยละของ
ประชาชนท้ัง
 2 ตําบล
ไดรับ
ประโยชน 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

447 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานหนอง
หวา หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต เช่ือม
บานแสนสุข หมูที่ 3
 ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,800 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
16,800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.334774
E102.044827
จุดสิ้นสุด
N14.332754
E102.091335

8,400,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

448 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานซับ
กานเหลือง หมูที่ 4 
 - บานหนองหวา 
หมูท่ี 7 ตําบลครบุรี
ใต เชื่อมบานดอน
แสนสุข หมูที่ 3 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,950 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
17,700 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.332754
E102.091335
จุดสิ้นสุด
N14.343336
E102.063319

8,850,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1038



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

449 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองหวา หมูที่
 7 ตําบลครบุรีใต 
เช่ือมบานหนองใหญ
 หมูที่ 10 ตําบลคร
บุรี อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 8.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 4000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.342619
E102.052756
จุดสิ้นสุด
N14.344684
E102.052379

1,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

450 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองหวา หมูที่
 7 ตําบลครบุรีใต 
เช่ือมบานโกรกสําโรง
 หมูที่ 4 ตําบลครบุรี
 อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.261900
E102.052756

3,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

451 กอสรางถนน คสล. 
บานคุมครอง หมูท่ี 
15 ตําบลครบุรีใต 
เช่ือมบานดอนแสน
สุข หมูที่ 3 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 300 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,400 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.333978
E102.073556
จุดสิ้นสุด
N 14.341416
E 102.074384

990,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1039



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

452 กอสราง
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ บานมาบพิมาน
 หมูที่ 9 ตําบลครบุรี
ใต เชื่อมบานตลิ่งชัน
 ตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
18,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.302426
E102.043067
จุดสิ้นสุด
N14.290409
E102.041362

9,000,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

453 กอสรางถนน คสล. 
บานคุมครอง หมูท่ี 
15 ตําบลครบุรีใต 
เช่ือมบานดอนแสน
สุข หมูที่ 3 
ตําบลครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 7,200 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.333978
E102.073556
จุดสิ้นสุด
N14.341416
E102.074384

3,960,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

454 กอสรางถนน คสล. 
บานสุขสําราญ หมูที่
 13 ตําบลครบุรีใต 
เช่ือมบานจระเขหิน 
หมูท่ี 3 ตําบลจระเข
หิน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.321503
E102.095649
จุดสิ้นสุด
N 14.321089
E 102.091451

687,500 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1040



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

455 กอสราง
ถนนลาดยางผิว
เรียบสายบานคุม
เจริญ หมูท่ี 14 -
บานมาบพิมาน หมูท่ี
 9 ตําบลครบุรีใต 
เช่ือมตลิ่งชัน หมูท่ี 5
 ตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 8.00 เมตร ยาว 4,600 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
36,800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.320735
E102.053593
จุดสิ้นสุด
N14.290409
E102.041362

9,200,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

456 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานบุยายแลบ หมูท่ี
 4 - บานดงดินแดง 
หมูท่ี 7 ตําบลมาบ
ตะโกเอน เช่ือมบาน
หนองรัง หมูท่ี 2 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
กวาง 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
UTM UPS 48p
0214843N
1613181E
จุดสิ้นสุด
UTM UPS 48p
0213648N
1612546E

3,300,000 ประชาชน
จํานวน 100
 ครัวเรือน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1041



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

457 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมบริเวณอาง
เก็บน้ําดงดินแดง 
หมูท่ี 7 ตําบลมาบ
ตะโกเอน อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน
บานดงดินแดง-บุ
ยายแลบ ของ อบจ.
นครราชสีมา)

ครบุรี 1.เพื่อปองกันนํ้าทวม
2.เพื่อการระบายนํ้าท่ี
คลองตัว

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 10
 เมตร จํานวน 5 จุด

จุดที่ 1
UTM UPS 48p
0214731N
1613122E
จุดที่ 2
UTM UPS 48p
0214148N
1612956E
จุดที่ 3
UTM UPS 48p
0213915N
1612746E
จุดที่ 4
UTM UPS 48p
0213585N
1612411E

2,320,000 สามารถ
ระบายน้ําได
รอยละ 60

น้ําสามารถ
ระบายไดดีไม
ไหลทวมพื้นท่ี
เพาะปลูกและ
บานเรือน
ประชาชน

สํานักการชาง

458 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
บานไผ หมูที่ 4 
ตําบลจระเขหิน 
เช่ือมบานอรพิมพ 
หมูท่ี 1 ตําบลอร
พิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
X198759.5104
Y1607722.398
2
จุดสิ้นสุด
X198081.6769
Y1610499.036
3

5,000,000 ประชาชน
รอยละ 80 
มีความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1042



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

459 กอสรางถนน คสล.
บานจระเขหิน หมูที่
 1 เทศบาลตําบล
จระเขหิน เช่ือมบาน
ไผ หมูที่ 4 ตําบล
จระเขหิน อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อม
ระหวางตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,290 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
7,740 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.518326°

E102.186425° 

จุดสิ้นสุด
N14.515535 
E102.186155°

3,000,000 2,000,000 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย 
จํานวน 680
 ครัวเรือน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

460 กอสรางถนนหินคลุก
สายคลองบง บานไผ
 หมูที่ 4 ตําบล
จระเขหิน เช่ือมบาน
ซับหญาคา หมูท่ี 14
 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อม
ระหวางตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 195981
Y1602013
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 197538
Y1599977

3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจ 80
 ของ
ประชาชนท่ี
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

461 กอสรางถนนหินคลุก
สายคลองบง บานไผ
 หมูที่ 6 ตําบล
จระเขหิน เช่ือมบาน
บุตาโฮ หมูที่ 6 
ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อม
ระหวางตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 199413
Y1603400
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 200369
Y1606433

3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจ 80
 ของ
ประชาชนท่ี
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

1043



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

462 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานไผ หมูที่ 4 
ตําบลจระเขหิน 
เช่ือมบานซับหญาคา
 หมูที่ 14 ตําบล
บานใหม อําเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อม
ระหวางตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 198193
Y1605304
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 196117
Y1602003

3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจ 80
 ของ
ประชาชนท่ี
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

463 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานไผ หมูที่ 6 
ตําบลจระเขหิน 
เช่ือมบานซับสะเดา 
หมูท่ี 13 ตําบลบาน
ใหม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อม
ระหวางตําบล
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน(โซน 48 
P)
X 199019
Y1605985
จุดสิ้นสุด(โซน 48 P)
X 198205
Y1601747

3,000,000 รอยละความ
พึงพอใจ 80
 ของ
ประชาชนท่ี
ใชถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และ
รวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก และ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

464 กอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม บาน
โนนพฤกษ หมูท่ี 2 
ตําบลจักราช – บาน
โนนเสมา หมูท่ี 2  
ตําบลหินโคน 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

จักราช เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 6 เมตร
ยาว 1000 เมตร
ไหลทางกวางขางละ0.50 เมตร
รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 166440
E 221750
จุดสิ้นสุด
N 166534
E 230549

   3,968,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
มากกวารอย
ละ 90

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

สํานักการชาง

1044



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

465 กอสรางถนนหินคลุก
 ถนนเพชรมาตุคลา 
บานหนองแมว หมูท่ี
 3 ตําบลหนองพลวง
 อําเภอจักราช เชื่อม
บานหนองบัวคํา 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาไดสะดวก

กอสรางถนนหินคลุกขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
N15067534
E102377344
จุดสิ้นสุด
N15095089
E102428939

      4,200,000 รอยละของ
ประชากรท่ี
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

สํานักการชาง

466 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานวังวารี หมู
ที่ 5 ตําบลสีสุก 
อําเภอจักราช – 
บานสารภี ตําบล
สารภี อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 3,690
 เมตร ไมมีไหลทาง พรอมปาย
โครงการ

จุดเริ่มตน
N14513377
E102234316
จุดสิ้นสุด
N14495359
E102244282

    11,070,000 รอยละของ
ประชากรท่ี
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

สํานักการชาง

1045



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

467 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนมัน หมูท่ี 8
 - บานหนองตาครอง
 หมูที่ 9 ตําบลหิน
โคน เชื่อมเสนทาง
ตําบลจักราช อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช เพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาไดสะดวก

ถนน คสล. 2 ชองจราจร  ผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 150008
E 10248139
จุดสิ้นสุด
N 149867
E 10249186

      5,206,000      5,206,000      5,206,000       5,206,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ
มากกวารอย
ละ 90

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

สํานักการชาง

468 กอสรางถนน คสล. 
สายขนาก 9  บาน
ขนาก หมูที่ 2 
เทศบาลชุมพวง - 
อบต.ชุมพวง ตําบล
ชุมพวง อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา ของ
ประชาชนและขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หรือ
พื้นท่ีถนน คสล.ไมนอยกวา 
๖,๐๕๐ ตารางเมตร ลงดินเสริม
ไหลทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ขางละ ๐.๒๕ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

พิกัดทางภูมิศาสตร
UTM 1699397

3,400,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

469 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองขาม หมูที่
 15 ตําบลทาลาด 
เช่ือมบานละโว หมูที่
 3 ตําบลประสุข 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อจางเหมากอสราง
ถนน คสล. ใหกับ
ประชาชน

กวาง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๔๘PN 
๑๖๙๓๔๘๑
E ๒๕๕๘๒๖

4,500,000 4,500,000 มีถนน คสล.ที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดีและ
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

1046



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

470 กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบาย
น้ํา สายบานหนอง
ขาม ตําบลทาลาด 
ไป บานละโว ตําบล
ประสุข อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อจางเหมากอสราง
ถนน คสล. ใหกับ
ประชาชนเพื่อความ
สะดวกในการสัญจร
และมีทางระบายน้ําที่
สะดวกใหกับประชาชน

ลงดินเสริมกวาง ๖.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๒ เมตร
 ผิวจราจร คสล.กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓๒ เมตร 
หรือพื้นท่ี คสล.ไมนอยกวา ๓,๑๖๐
 ตารางเมตร วางทอ คสล. มอก.ชั้น
 ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๕๔๓  
ทอน  บอพักนํ้า คสล. จํานวน ๘๙ 
บอ ลงดินเสริมไหลทางหนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ขางละ ๐.๐๕ เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

๔๘P
N ๑๖๙๒๗๖๕
E ๒๕๖๒๖๗

3,500,000 3,500,000 มีถนน คสล.ที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดีและ
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

471 กอสรางถนน คสล.
สายหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนน
นอยพัฒนา หมูท่ี 13
 เทศบาลตําบลชุม
พวง - อบต.ชุมพวง 
ตําบลชุมพวง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา และ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

ผิวจราจร คสล. กวาง ๔.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๑,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ถนน 
คสล.ไมนอยกวา ๔,๖๐๐ ตร.ม. 
ลงดินเสริมไหลทาง หนา เฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ขางละ ๐.๕๐ เมตร
หรือตามสภาพพื้นท่ี

พิกัดทางภูมิศาสตร
UTM 1699402

2,600,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

472 กอสรางถนน คสล. 
สายตูมนอย 5 หมูท่ี
 10 เทศบาลตําบล
ชุมพวง - อบต.ชุม
พวง ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา ของ
ประชาชนและขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร
 ยาว ๖๙๐ เมตร หรือพื้นที่ถนน
 คสล.ไมนอยกวา ๒,๗๖๐ ตร.ม.
 ลงดินเสริมไหลทาง หนา ๐.๑๕ 
เมตร ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

พิกัดทางภูมิศาสตร
UTM 1697307

3,400,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1047



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

473 กอสรางถนน คสล. 
สาย รพ.สต.ทาลาด 
บานโนนซาด ตําบล
ทาลาด เช่ือมบาน
โคกเพชร ตําบลโนน
รัง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อจางเหมากอสราง
ถนน คสล. ใหกับ
ประชาชนเพื่อความ
สะดวกในการสัญจร
และใชขนสงผลิตผล
ทางการเกษตร

กวาง ๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.
 ยาว ๗๐๐ ม. ปริมาณดินถมไม
นอยกวา ๒,๑๐๐  ตร.ม. ผิวจราจร 
คสล. กวาง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 ยาว ๘๓๔ หรือพื้นท่ีถนน คสล.ไม
นอยกวา ๔,๑๗๕ ตร.ม. ลงหินคลุก
เสริมไหลทาง หนา ๐.๑๕ ม. ขางละ
 ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ วาง
ทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. 
จํานวน ๘ จุดๆละ ๘ ทอน

๔๘P
N ๑๖๘๖๓๗๗
E ๒๕๙๐๙๑

2,500,000 2,500,000 มีถนน คสล.ที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดีและ
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

474 กอสรางถนน คสล. 
สายจากบานนาง
ประนอม บานหนอง
เครือชุด หมูท่ี 7 
ตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสูง เช่ือม
บานถนนโพธิ์ หมูท่ี 
5 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อพัฒนาผิว
การจราจรใหมีความ
คงทนและไดมาตรฐาน
 และสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5  เมตร  ยาว 
1,000  เมตร  หนา 0.15  เมตร

เริ่มตน   
N 15.26083
E 102.17729
สิ้นสุด    
N 15.25954
E 102.16771

2,600,000       รอยละ
ความพึง
พอใชของ
ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ 65

 ถนนมีผิว
การจราจรท่ีดี
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

475 กอสรางถนน คสล. 
(สายหวยใหญ-ดง
พลอง)  จากบาน
หวยใหญ หมูท่ี 3 
ตําบลมะคา เชื่อม
ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อให ประชาชนไดใช
ในการสัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

สภาพเดิม เปนถนนหินคลุก 
กวาง 6.00  เมตร ยาว 1,485 
เมตร 
ตองการ กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตรยาว  1,485 
เมตรหนา 0.15 เมตร  ปริมาตร
 คสล. 7,421  ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
N 168881  
E 210242
จุดสิ้นสุด  
N 1686976 
E 209533

3,935,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1048



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

476 กอสราง
ถนนลาดยางจาก
แยกหนองมา บาน
หนองมา หมูที่ 15  
ตําบลมะคา เชื่อม
เขต เทศบาล ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อให ประชาชนไดใช
ในการสัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

สภาพเดิม เปนถนนหินคลุก 
กวาง 6.00  เมตร ยาว 3,180 
เมตร ผิวจราจรเสียหาย 
จุดเริ่มตน 0 + 000 จุดสิ้นสุด 
3 + 180
ตองการ กอสรางถนนลาดยาง
ระยะทาง 3,180 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1691475
E 213445
จุดสิ้นสุด       
N 1691245
E 210280

8,600,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

477 กอสรางถนน คสล.
(หนองตะไก-ไทร
โยง-บานเดิ่น) จาก
บานหนองตะไก หมู
ที่ 12 ตําบลมะคา 
เช่ือมบานเดิ่นเห็ดหิน
 ตําบลดอนใหญ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อให ประชาชนไดใช
ในการสัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

สภาพเดิม เปนถนนหินคลุก 
กวาง 6  เมตร ยาว 3,315 
เมตร ผิวจราจรเสียหาย 
จุดเริ่มตน 0+ 00 จุดสิ้นสุด 3 +
 315 
ตองการ กอสรางถนน คสล. 
กวาง 6 ม. ยาว 3,315 ม.

จุดเริ่มตน  
N 216418   
E 1700661
จุดสิ้นสุด        
N 1701647 
E 213300

8,784,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1049



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

478 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานสระเพลง 
หมูท่ี 1 ตําบลพล
สงคราม - บานหัวบึง
 ตําบลดอนใหญ - 
บานหัวบึง หมูที่ 14
 ตําบลมะคา เช่ือม
บานดอนใหญ หมูท่ี 
1 ตําบลดอนใหญ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อให ประชาชนไดใช
ในการสัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

จุดเริ่มตน 0+ 00 จุดสิ้นสุด 4 +
 400 
ตองการ กอสรางถนนลาดยาง 
กวาง 6 เมตร  ยาว 4,880 ม.

จุดเริ่มตน     
N 1691475
E 213445
จุดสิ้นสุด            
N 1691245
E 210280

11,712,000    รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

479 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานพลจรก 
หมูท่ี 8 - บานหนอง
ตะไกหมูที่  11 
ตําบลมะคา เชื่อม
บานโจด ตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อให ประชาชนไดใช
ในการสัญจรไปมาได
สะดวกข้ึน

จุดเริ่มตน 0+ 00 จุดสิ้นสุด 4 +
 400 
ตองการ กอสรางถนนลาดยาง 
กวาง 6 เมตร  ยาว 8,600 ม.

จุดเริ่มตน        
N 1696854
E 212645
จุดสิ้นสุด
N 1700173
E 0218123

19,780,000    รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1050



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

480 ซอมสรางผิวจราจร
แอฟฟลทติก 
คอนกรีต สายบาน
มะคา หมูท่ี 1 
เทศบาลตําบลมะคา
 - บานหวยใหญ หมู
ที่ 3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา
(ทต.มะคา 
ดําเนินการรวมกับ 
อบต.มะคา)

โนนสูง เพื่อพัฒนาผิว
การจราจรใหมีความ
คงทนและไดมาตรฐาน
 และสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร  ยาว 2,100 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา 
12,600 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
N 15276678
E 10230236
จุดสิ้นสุด 
N 15260799
E 10234245

6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

481 กอสรางถนน คสล.
บานเพราม หมูที่ 4 
ตําบลใหม เช่ือม
เทศบาลตําบลโนนสูง
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมใหสะดวกยิ่งข้ึน

กวาง 4 ม. ยาว 913 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีรวม 3,652 ตร.ม.

พิกัด X (UTM) 
26519            
พิกัด  Y (UTM)
1677809

1,899,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

482 กอสรางถนน คสล. 
บานทาระแวก หมูที่
 7  ตําบลใหม เช่ือม
เทศบาลตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,025 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม 
4,100 ตร.ม.

พิกัด  X (UTM) 
204456          
พิกัด  Y (UTM)
1672763

2,132,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1051



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

483 กอสรางถนน คสล.
บานถนนถ่ัว หมูท่ี 9 
 ตําบลใหม เช่ือม
เทศบาลตําบลโนนสูง
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,840 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม 
8,200 ตร.ม.

พิกัด X (UTM) 
21003   
พิกัด  Y (UTM)
1675320

2,132,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

484 กอสรางถนน คสล. 
จากบานเกรา หมูท่ี 
11  ตําบลใหม 
เช่ือมบานโนน
มะกอก ตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,485 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นท่ีรวม 
7,425 ตร.ม.

พิกัด  
X (UTM) 
202686          
พิกัดY (UTM)
1671501

3,861,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

485 กอสรางถนน คสล.
บานใหมดอนเปลา 
หมูท่ี 15 ตําบลใหม 
เช่ือมตําบลดอนชมพู
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,880 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นท่ีรวม 
9,440 ตร.ม.

พิกัด  X (UTM) 
208631          
พิกัด  Y(UTM)
1677207

๔,๘๘๘,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

486 กอสรางถนน คสล.
บานจันดุม หมูที่ 6 
ตําบลใหม เช่ือม
บานดอนขวาง 
ตําบลบิง อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
ประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร  พื้นท่ีรวม 3,200
 ตร.ม.

พิกัด  X (UTM) 
2028077        
พิกัด  Y(UTM)
1675043

๑,๖๖๔,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1052



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

487 กอสรางถนน คสล.
สาย บานหญาคาใต 
หมูท่ี 6 ตําบลธาร
ปราสาทเช่ือมบาน
สระจันทร ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
มีความคงทนและได
มาตรฐาน สะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

เริ่ม 
N15.231361
E102.359586  
สิ้นสุด 
N15.217189
E102.350253

5,500,000      ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

488 กอสรางถนน คสล. 
จากวัด บานหญาคา
เหนือ หมูท่ี 9 ตําบล
ธารปราสาท เชื่อม
ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
มีความคงทนและได
มาตรฐาน สะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

เริ่ม 
N15.261560
E102.365289  
สิ้นสุด 
N15.259163
E102.359579

1,540,000      ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

489 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากจุดเดิม หมูท่ี 2 
บานขาคีม ตําบล
หลุมขาว เช่ือมบาน
งิ้วตะแบก ตําบลธาร
ปราสาท  อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 
1,250 ม. หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
6,250 ตารางเมตร ลงไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.30-0.50 เมตร

เริ่มตน 
๔๘ P๐๒๑๔๑๓๗
UTM ๑๖๘๖๓๒๐
สิ้นสุด
๔๘ P๐๒๑๕๓๗๕
UTM ๑๖๘๖๓๘๓

2,948,000      ๒,๙๔๘,๐๐๐ ๒,๙๔๘,๐๐๐ ๒,๙๔๘,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1053



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

490 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากจุดเดิม บานทา
กระสัง หมูท่ี 4 
ตําบลหลุมขาว 
เช่ือมตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,500 
ตารางเมตร ลงไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30-0.50 เมตร

เริ่มตน 
๔๘ P๐๒๑๖๘๖๘
UTM ๑๖๘๗๔๙๑
สิ้นสุด
๔๘ P๐๒๑๗๑๖๘
UTM ๑๖๘๗๕๒๐

709,000         709,000 709,000 709,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

491 ซอมแซมนนลาดยาง
เดิมโดยการ
แอสฟลทติก
คอนกรีตทับผิวเดิม
(ชวงท่ี 3) สายบาน
มะระ หมูท่ี 3 ตําบล
ดอนชมพู ถึงบาน
เพิก ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร ชวยใน
การขนถายสินคาชวย
เศรษฐกิจเจริญเติบโต

กวาง  8 ม.  ยาว 700 ม. หนา
 0.05  ม.  พื้นท่ีลาดยาง 
5,600 ตร.ม.

เริ่มตน
N.15.179826 
E.102.311421
สิ้นสุด
N.15.183347
E.102.307827

3,080,000      ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

492 กอสรางถนน คสล.
บานศรีสุข หมูท่ี 8 
ตําบลดอนชมพู ไป
บานดอนเปลา เช่ือม
 ทต.ใหม อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร ชวยใน
การขนถายสินคาชวย
เศรษฐกิจเจริญเติบโต

กวาง  4 ม.  ยาว 1,800 ม. 
หนา 0.15  ม.  พื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 6,800 ตร.ม.

เริ่มตน
N15.167315
E102.327300
สิ้นสุด
N15.161695
E102.308846

4,000,000      ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

493 กอสรางถนน คสล. 
บานดอนชมพู หมูท่ี
 1 ตําบลดอนชมพู 
เช่ือมบานดอนมวง 
ตําบลใหม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร ชวยใน
การขนถายสินคาชวย
เศรษฐกิจเจริญเติบโต

กวาง  4 ม.  ยาว 3,500 ม. 
หนา 0.15  ม.  พื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 14,000 ตร.ม.

เริ่มตน
N15.152747
E102.321367
สิ้นสุด
N15.153752
E102.295607

7,000,000      ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

494 กอสรางถนน คสล. 
บานเมืองที หมูที่ 6 
ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง เช่ือม
ตําบลธารละหลอด 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร ชวยใน
การขนถายสินคาชวย
เศรษฐกิจเจริญเติบโต

กวาง  5 ม.  ยาว 1,400 ม. 
หนา 0.15  ม.  พื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 7,000 ตร.ม.

เริ่มตน
N15.158277
E102.359711
สิ้นสุด
N15.161425
E102.381920

3,500,000      ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

495 ซอมแซมถนน
ลาดยางบานกลึง 
หมูท่ี 5 ตําบลขาม
เฒา อําเภอโนนสูง 
เช่ือมบานคู ตําบล
ขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ขนาดกวาง 6 เมตร 2,000 เมตร LINE=15.29768
786117432
102.15566596
713267
102205413579
9405,15.30156
4559443343

2,500,000      รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

1055



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

496 ซอมแซมถนน
ลาดยางบานเกรียม 
หมูท่ี 6 ตําบลขาม
เฒา เชื่อมบานหญา
คา ตําบลพลสงคราม
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ขนาดกวาง 6 เมตร 2,000 เมตร LINE15.315275
87194146
102259562015
53345

2,500,000      รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

497 ปรับปรุงซอมแซม/
กอสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Place Recycling 
ถนนสายบานโตนด 
ตําบลโตนด - บาน
หนองโจด ตําบลลํา
มูล (นม.10206) 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา

ขนาด กวาง 6 เมตร ระยะทาง 
7,470 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พรอมปายโครงการ

UTM 
1670628
1665685

22,180,000    ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนตําบล
โตนดและตําบล
ลํามูล อําเภอ
โนนสูง ไดรับ
ประโยชน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

498 กอสรางถนน คสล.
จากแยกโนนหัวชาง 
บานสําโรงกระจาย 
หมูท่ี 3 ตําบลบิง - 
บานเมืองที ตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา
 0.15 ม.

จุดเริ่มตน 
N158 33.9
E 102 21 16.8
จุดสุดทาย
N 15 9 10.3
E  102 21 31.0

3,240,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

499 กอสรางถนน คสล.
จากบานเพชร หมูที่ 
1 ตําบลบิง - บาน
ดอนตะแบง ตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง 5 ม. ยาว 
1,200 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตน 
N 15 7 54.3
E 102 19 14.7
จุดสุดทาย
N 15 8 29.6
E 102 19 18.7

2,700,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

500 กอสรางถนน คสล.
จากบานบุ หมูท่ี 4  
ตําบลบิง - ถนน
มิตรภาพดอนยาว 
ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน 
N 15 7 46.0
E 102 18 57.3
จุดสุดทาย
N 15 9 10.3
E 102 21 31.0

4,050,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1057



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

501 กอสรางถนน คสล.
บานสําโรงกระจาย 
หมูท่ี 3 ตําบลบิง - 
เช่ือมตําบลดอนชมพู
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน
N 15836.8
E  102 20 0.2
จุดสุดทาย 
N 15 8 26.6

2,700,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

502 กอสรางถนน คสล.
จากบานดอนขวาง 
หมูท่ี 8 ตําบลบิง 
เช่ือมเทศบาลตําบล
ใหม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ถนน คสล.กวาง ๕ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

จุดเริ่มตน
N 15 7 46.1
E  102 17 27.1
จุดสุดทาย 
N 15 8 41.4
E  102 17 36.5

5,400,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1058



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

503 กอสรางปรับปรุง
ซอมสราง
ถนนลาดยางหรือ
แอสฟลทติก
คอนกรีตจากถนน
สายหลักบานหญา
ปลอก หมูที่ 7 
ตําบลบิง เช่ือม
ตําบลลํามูล อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
 0.05 ม.

จุดเริ่มตน
N 15 6 56.0
E1021828.3
จุดสุดทาย
N155 54.9
E1021920.3

5,400,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

504 กอสรางปรับปรุง
ซอมสราง
ถนนลาดยางหรือ
แอสฟลทติกคอนก
รีต หนาโรงเรียน
บานบิง (สุประชาจูง
กลางนุสรณ) หมูท่ี 
11  เช่ือมบานจันดุม
 เทศบาลตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 6 ม. ยาว 3,500 ม.หนา 
0.05 ม.

จุดเริ่มตน
N157 46.1
E10217 27.1
จุดสุดทาย 
N15841.4
E1021736.5

8,000,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1059



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

505 ซอมสราง
ถนนลาดยางจาก
เสนบานหนองโจด 
หมูท่ี 6 ตําบลลํามูล
 - บานโนนมันเทศ 
หมูท่ี 7  ตําบลลํามูล
 อําเภอโนนสูง เช่ือม
 ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 8 
เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 
0.15  เมตร

เริ่มตน 
N 1665726 
E 209611    
สิ้นสุด 
N 1663487
E 206899

28,000,000    ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

506 ซอมสราง
ถนนลาดยางจาก
บานมะคา หมูท่ี 3 
ตําบลลํามูล เช่ือม
บานหญาปลอก หมูท่ี
 7 ตําบลบิง อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

ซอมสรางถนนลาดยาง กวาง 6 
เมตร ยาว 490 เมตร หนา 
0.15  เมตร

เริ่มตน 
N1669268
E213500  
สิ้นสุด
N1672854 
E210650

1,960,000      ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วมีรอย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1060



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

507 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพลสงคราม
 หมูที่ 2 - บานเสลา
 หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เช่ือมบาน
ดอนมวง ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 
4,400 ม.

จุดเริ่มตน
E 210023
N 1698359
จุดสิ้นสุด
E 209570
N 1693569

11,440,000    รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

สํานักการชาง

508 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนวัด หมู
ที่ 11 ตําบลพล
สงคราม เช่ือมบาน
หวยใหญ ตําบล
มะคา อําเภอโนนสูง
 จังหวัด นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 
1,667 ม.

จุดเริ่มตน
E 207607
N 1689626
จุดสิ้นสุด
E 208233
N 1688250

4,334,200      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

สํานักการชาง

509 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโคก
เปราะหอม หมูที่ 3 
 ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง เช่ือม
บานหนองโพธิ์ ตําบล
เมืองนาท อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 
2,750 ม.

จุดเริ่มตนโครงการ
E 207785
N 1698667
จุดสิ้นสุดโครงการ
E 204623
N 1698844

7,150,000      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

สํานักการชาง

1061



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

510 กอสรางถนน คสล. 
สายบานบุตาโพธิ์ 
หมูท่ี 14 ตําบลพล
สงคราม เช่ือมบาน
หนองพลอง ตําบล
ขามเฒา อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 6 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 
2,000 ม.

จุดเริ่มตนโครงการ
E 204404
N 1696339
จุดสิ้นสุดโครงการ
E 202950
N 1695510

6,240,000      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

สํานักการชาง

511 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สาย
บานสระเพลง หมูที่ 
1 ตําบลพลสงคราม 
เช่ือมบานหัวบึง 
ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 6 ม. หนา 0.50 ม.ยาว 
300 ม.

จุดเริ่มตน
E 210978
N 1698682
จุดสิ้นสุด
E 212342
N 1701662

1,560,000      รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

สํานักการชาง

1062



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

512 ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจร คสล. พรอม
ทั้งปูผิวแอสฟลทติ
กคอนกรีต ถนน
เทศบาลซอย 13 
ชุมชนตะขบ หมูท่ี 4 
เทศบาลตําบลตลาด
แค เช่ือม บานใหม
เกษม ตําบลธาร
ปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
3,300.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 13,200 
ตร.ม.

N15.262747 
E102.411411

7,920,000      7,920,000.00  7,920,000.00  7,920,000.00   ถนนปูผิว
แอสฟลทติ
กคอนกรีต 
จํานวน 1 เสน

ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วไร
ฝุน
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินมากขึ้น

สํานักการชาง

513 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 12 บานโนน
นอย ตําบลดานคลา 
เช่ือมตําบลใหม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร  และ
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
 1,200 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 1675617
E201613 
จุดสิ้นสุด 
N1675990 
E201902

583,000         สามารถใช
สัญจรไปมาได
 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

1063



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

514 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานดาน หมูท่ี 1 - 
บานหนองหวา หมูที่
 6 ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,702 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไมนอย
กวา 22,212 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N15.147618
E102.206854 
จุดสิ้นสุด
N15.147762 
E102.196332

      3,740,000      2,000,000      4,000,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

515 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต
 หมูที่ 9,11,6  
ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม. 
10202)

โนนสูง เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,330 กิโลเมตร หนา 0.05  
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1679058 
E 203165 
จุดสิ้นสุด
N 1676495
E 199870

3,790,500      สามารถใช
สัญจรไปมาได
 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

516 กอสรางผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี
 Pavement In –
Place Recycling) 
หมูท่ี 1,6,9,11  
รหัสสายทาง นม.
10202 ตําบลดาน
คลา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.นม.)

โนนสูง เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,908  เมตร

จุดเริ่มตน
N 1679058
E 203165
จุดสิ้นสุด
N 1676495
E 199870

7,629,000      สามารถใช
สัญจรไปมาได
 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

1064



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

517 ซอมสรางถนนผิว
จราจร Asphaltic 
concrete โดยวิธี 
Pavement 
In-Place Recycling
  ถนนสายบานดอน
 หมูที่ 6 ตําบลจันอัด
 ถึง บานดานคนคบ 
ตําบลดานคลา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อการสัญจรไปมาท่ี
สะดวกสบาย/ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,393 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไมนอย
กวา 26,358 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N15.147687
E102.193887 
จุดสิ้นสุด
N15.149045  
E102.185675

3,409,000      2,000,000 2,000,000     2,000,000      รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

518 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานจันอัด หมูท่ี
 2 ตําบลจันอัด 
เช่ือม บานโนนตา
กลาง หมูท่ี 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อการสัญจรไปมาท่ี
สะดวกสบาย/ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 2,514 เมตร  หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
12,570 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ

จุดเริ่มตน
N15.158781
E102.143764 
จุดสิ้นสุด
N15.166824 
E102.140869

2,826,000          2,860,000 2,000,000     รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

519 กอสรางถนน คสล. 
สายบานจันอัด 
ตําบลจันอัด เช่ือม
โนนตากลาง ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อการสัญจรไปมาท่ี
สะดวกสบาย/ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ชวงที่  2 ถนน คสล.กวาง 4 ม. 
ระยะทางยาว 4,005 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
16,020 ตร.ม.ลงไหลทางดิน
เดิมปรับเกลี่ย (ตามสภาพ)

192546.11 ม.
ตอ./
1677181.69 
ม.น.   194109.7
 ม.ตอ./  
1681963.05 
ม.น.

2,600,000      สามารถใช
สัญจรไปมาได
 70%

ราษฎรไดใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน

สํานักการชาง

1065



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

520 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานโนนเพ็ด 
หมูท่ี 5 ตําบลโนน
เพ็ด อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมบานกุดหอย
กาบ หมูที่ 6 ตําบล
หันโจด อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัด
ขอนแกน

ประทาย เพื่อใหประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตําบลโนนเพ็ด
และใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคม ไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 5,337 เมตร
 หนา 0.10 เมตร พรอมถมไหล
ทางดินกวาง ขางละ 0.50 ม.

จุดเริ่มตน
UTM X0253020
UTM X 1734879
จุดสิ้นสุด
UTM X 0251865
UTM X1739894

5,337,000 5,337,000 5,337,000 5,337,000 จํานวนพื้นท่ี
ถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

521 กอสราง ถนน คสล. 
จากบานโนนเพ็ด 
หมูท่ี 5 ตําบลโนน
เพ็ด อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมบานกุดหอย
กาบ ตําบลหันโจด 
อําเภอหนองสองหอง
 จังหวัดขอนแกน

ประทาย เพื่อใหประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตําบลโนนเพ็ด
และใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคม ไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 5,337 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พรอมถมไหล
ทางดินกวาง ขางละ 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
UTM X0253020
UTM X 1734879
จุดสิ้นสุด
UTM X 0251865
UTM X1739894

4,162,850 4,162,850 4,162,850 4,162,850 จํานวนพื้นท่ี
ถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

1066



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

522 กอสรางถนน คสล. 
เสนจากถนนเทศบาล
 8/7 (คุมเสวยสุข) 
บานไทยสมบูรณ 
หมูท่ี 16 ตําบล
ประทาย เชื่อมถนน
เสน 202 อบต.
ประทาย ตําบล
ประทาย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 413 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมถม
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 1 
เมตร

จุดเริ่มตน
E256023
N1717586
จุดสิ้นสุด
E256180
N17177956

1,100,000 ความยาว
ถนน คสล. 
413 เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

523 กอสรางถนน คสล. 
สายจากทางหลวง
ชนบท บานหนอง
ขาม หมูที่ 10 
ตําบลหนองพลวง 
เช่ือมบานหนองไม
ตาย หมูที่ 8 ตําบล
หนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 6,500 เมตร

จุดเริ่มตน
E252690
N1726390
จุดสิ้นสุด
E258130
N1726420

2,000,000 จํานวนพื้นท่ี
ถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

1067



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

524 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองพลวงนอย
 หมูที่ 9 ตําบลวัง
ไมแดง เช่ือม ตําบล
หันหวยทราย 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,030 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 12,180 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N15.655709
E102.636580
จุดสิ้นสุด
N15.654056 
E102.643315

3,000,000 2,000,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

525 กอสรางถนน คสล. 
จากบานสระจันทร 
ตําบลกระทุมราย 
เช่ือมบานหนองหาง 
ตําบลโนนเพ็ด 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 6 เมตร
 ยาว 4,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
E1727148
N250540
จุดสิ้นสุด
E1731136
N250570

3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 จํานวนพื้นท่ี
ถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

526 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอน กรีต 
บานวังมวง หมูที่ 1 
ตําบลทุงสวาง 
อําเภอประทาย 
เช่ือมตําบลกระชอน
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,015 เมตร
หรือพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 
12,090 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N15.481306°

E102.653778°

จุดสิ้นสุด

N15.46974° 

E102.659493°

3,000,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

1068



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

527 กอสรางถนนลาดยาง
 สายบานดอนกลาง 
หมูท่ี 12 ตําบล
กระทุมราย เช่ือม
บานเยยตะแบง หมูท่ี
 2  ตําบลทุงสวาง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 6 เมตร
ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 
เมตร
พรอมไหลทางขางละ 1.00 เมตร

จุดเริ่มตน
E249915
N1718083
จุดสิ้นสุด
E250179
N1714973

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนพื้นท่ี
ถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

528 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานหนองเรือ 
หมูท่ี 8 ตําบลตลาด
ไทร เช่ือมบานหนอง
ออ หมูท่ี 1 ตําบล
ดอนมัน อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร

จุดเริ่มตน
15.505268.
102.794146
จุดสิ้นสุด
15.506364.
102.801217

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนพื้นท่ี
ถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

529 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
โนนเขวา หมูที่ 5 
ตําบลดอนมัน 
อําเภอประทาย 
เช่ือมบานเมืองไผ 
ตําบลโนนอุดม 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร
ยาว 470 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ความ
ลาดเอียง 1:1.5 พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
N15.470234°

E102.808284° 

จุดสิน้สุด
N15.468912° 

E102.820683°

500,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

1069



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

530 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โรงเรียนกุดจิก
วิทยา-อบต.กุดจิก) 
บานหนองบอน หมูที่
 4 ตําบลนากลาง 
เช่ือมบานสลักได 
หมูท่ี 3 ตําบลกุดจิก
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 8.00 เมตร ยาว 2,425 
เมตร หนา 0.05 เมตร

14.412289N
101.452441E

7,900,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

531 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสาย 24 บาน
ใหมสันติ หมูที่ 5 
ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม
บานทาขาม หมูที่ 
10 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00  เมตร ยาว 1,300 
 เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
14.4812.11N 
101.431396E
จุดสิ้นสุด
14.473250N
101.425888E

3,000,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1070



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

532 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมะเกลือเกา
สามัคคี หมูที่ 19 
ตําบลมะเกลือเกา 
เช่ือมบานบางแต 
หมูท่ี 13 ตําบลสูง
เนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.860978  
E101.809117
จุดสิ้นสุด
N14.859356
E101.820111

1,000,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

533 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
บานสลักใด หมูที่ 3 
ตําบลกุดจิก เชื่อม
บานหนองบอน หมูที่
 4 ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,095 
เมตร หนา 0.05 เมตร

14.484189 N
101.423452 E

2,810,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

534 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมะเกลือเกา 
หมูท่ี 18 ตําบล
มะเกลือเกา เช่ือม
บานริมคลองพัฒนา 
ตําบลมะเกลือใหม 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.861043  
E101.801843
จุดสิ้นสุด
N14.864087
E101.785594

1,000,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1071



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

535 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหัวเขาพัฒนา 
หมูท่ี 13 ตําบล
มะเกลือเกา เช่ือม
บานหนองหินตั้ง หมู
ที่ 12 ตําบลสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.754588
E101.777565
จุดสิ้นสุด
N14.751035
E101.801220

1,000,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

536 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนตะโก หมูที่
 6 ตําบลกุดจิก 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม 
บานละลมหมอ หมูท่ี
 4 ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 4,042 เมตร หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 20,210 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N 14.929662
E 101.931964
จุดสิ้นสุด
N 14.929682
E 101.933356

1,000,000      5,000,000       6,000,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

537 กอสรางถนน คสล. 
(จากโนนศาลา-
ทํานบกกไขเนา) บาน
โนนตะโก หมูที่ 6 
ตําบลกุดจิก เชื่อม
บานนากลาง ตําบล
นากลาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 985 
เมตร หนา 0.15 เมตร

14.495189N  
101.452852E

1,766,000 จํานวน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

1072



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

538 กอสรางถนนหินคลุก
 บานคลองหวยชัน 
หมูท่ี 12 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมดิน
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร และวาง
ทอขนาด 0.80 เมตร จํานวน 2
 จุดๆ ละ 6 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1654059 
E 804744 
จุดสิ้นสุด
N 1654391 
E 803683

854,100 854,100 854,100 854,100 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

539 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกมะกอก หมู
ที่ 12 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือมบานสม
กบงาม หมูที่ 9 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 8.00 เมตร ยาว 2,270 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1655585
E 804350
จุดสิ้นสุด
N 1657752 
E 803531

9,942,000 9,942,000 9,942,000 9,942,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

540 กอสรางถนนหินคลุก
สายเลียบคลองวัง
กระดาน บานใหญ
กลาน หมูท่ี 1 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมบานกุดโคน 
หมูท่ี 8 ตําบลโคง
ยาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมดิน
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พรอม
วางทอขนาด 1.00 เมตร จํานวน
 6 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1652476
E 808638
จุดสิ้นสุด
N 1652224
E 809849

1,366,300 1,366,300 1,366,300 1,366,300 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

1073



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

541 กอสรางถนนหินคลุก
 บานกุดเวียน หมูที่ 
6 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมบานโนนคา 
หมูท่ี 3 ตําบลโนนคา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1652813
E 806136
จุดสิ้นสุด
N 1652379
E 807361

787,400 787,400 787,400 787,400 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

542 กอสรางถนนหินคลุก
 จากสายเลียบคลอง
เสือโฮก บานดอน 
หมูท่ี 10 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือมบาน
หนองสะแก หมูท่ี 7
 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร ยาว 5,420 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ทั้ง 2 
ฝงคลอง)

จุดเริ่มตน
N 1653819
E 807112
จุดสิ้นสุด
N 1655688
E 805942

2,371,000 2,371,000 2,371,000 2,371,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

543 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไรนายสําอาง 
บานใหมสมบูรณ 
หมูท่ี 13 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
วางทอขนาด 0.60 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1655576
E 804367
จุดสิ้นสุด
N 1654792
E 804937

676,700 676,700 676,700 676,700 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

1074



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

544 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไรนายสงน บาน
ใหมสมบูรณ หมูท่ี 
13 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
วางทอขนาด 0.80 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน และวางทอ
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 
จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1657439
E 804681
จุดสิ้นสุด
N 1658594
E 804489

1,176,200 1,176,200 1,176,200 1,176,200 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

545 กอสรางถนนหินคลุก
จากไรนายเล็ก บาน
ใหมสมบูรณ หมูท่ี 
13 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
วางทอขนาด 0.60 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1654648 
E 805554
จุดสิ้นสุด
N 1656285
E 805008

1,004,800 1,004,800 1,004,800 1,004,800 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

546 กอสรางถนนหินคลุก
 บานดอน หมูที่ 10
 ตําบลบุงข้ีเหล็ก 
เช่ือมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 5.00  เมตร ยาว 850 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1654043
E 805943
จุดสิ้นสุด
N 1653866
E 806499

464,700 464,700 464,700 464,700 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

1075



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

547 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไรนางทองมวน
 บานโคกมะกอก 
หมูท่ี 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือมตําบล
โนนคา อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,480 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1654407
E 805508
จุดสิ้นสุด
N 1655685
E 805564

809,200 809,200 809,200 809,200 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

548 กอสรางถนนหินคลุก
จากไรนางอุดม บาน
โคกมะกอก หมูท่ี 
11 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,540 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1655864 
E 805482
จุดสิ้นสุด
N 1656902
E 805696

842,100 842,100 842,100 842,100 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

549 กอสรางถนนหินคลุก
 จากไร
นายสุครีพ บานโคก
มะกอก หมูท่ี 11 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,170 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
วางทอขนาด 1.00 เมตร จํานวน
 2 จุดๆ ละ 8 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1658362 
E 804627
จุดสิ้นสุด
N 1659103
E 805500

1,469,300 1,469,300 1,469,300 1,469,300 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

1076



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

550 กอสรางถนนหินคลุก
 จากสายหนองเทา 
บานโคกมะกอก หมู
ที่ 12 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือมตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,650 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1651422
E 803535
จุดสิ้นสุด
N 1652800
E 804547

721,800 721,800 721,800 721,800 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

551 กอสรางถนนหินคลุก
 จากบอระหารดอก
กกโพธิ์ บานโคก
มะกอก หมูท่ี 12  
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
เช่ือมตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 3.50 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมดิน
หนา 0.20 เมตร พรอมวางทอ
ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 2 
จุดๆ ละ 5 ทอน

จุดเริ่มตน
N 1653975
E 804862
จุดสิ้นสุด
N 1653348
E 805065

434,500 434,500 434,500 434,500 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

552 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกมะกอก หมู
ที่ 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก เช่ือม บาน
สมกบงาม หมูที่ 9 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,435 เมตร  หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 7,175 
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N 14.942853°

E 101.840557°

จุดสิ้นสุด
N 14.943587°

E 101.843044°

      1,690,000 1,500,000      1,500,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

1077



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

553 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก จากสี่แยก
บานบุหิน หมูที่ 9 
ตําบลสูงเนิน เช่ือม
บานนาตะโกรก หมูท่ี
 4 ตําบลโคราช 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใชใน
การสัญจรและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

1.กอสรางถนนแอสฟลทติก
พรอมตีเสนจราจร ปายบอกทาง
โคง,ปายหยุด,เนินระนาด,ระวัง
รถไฟทั้ง 2 ฝงทางรถไฟ
2.กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
พรอมฝาปด คสล. ทั้งสองขาง
ถนน

จุดเริ่มตน
47P 808048N
164955E 
จุดสิ้นสุด
47P 806431N
165002E

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ถนนลาดยาง
แอสฟลทติก
 1 สายทาง

ประชาชนตําบล
โคราช,สูงเนิน,
เสมา,บุงข้ีเหล็ก 
และกุดจิกไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการชาง

554 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก สายจากสี่
แยกฉัตรทิพยรีสอรท
 บานไชยมงคล 
ตําบลสูงเนิน เช่ือม
บานนาตะโครก หมูที่
  4 ตําบลโคราช 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
สัญจรและขนสงได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

1.กอสรางถนนแอสฟลทติก
พรอมตีเสนจราจร ปายบอกทาง
โคง,ปายหยุด,เนินระนาด,ระวัง
รถไฟทั้ง 2 ฝงทางรถไฟ
2.กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
พรอมฝาปด คสล. ทั้งสองขาง
ถนน

จุดเริ่มตน
47P 806382N
164899E
จุดสิ้นสุด
47P 806427N
165002E

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง
แอสฟลทติก
 1 สายทาง

ประชาชนตําบล
โคราช,สูงเนิน,
เสมา,บุงข้ีเหล็ก 
และกุดจิกไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการชาง

1078



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

555 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโนนตะแบง 
(คุมโคกสูง) หมูท่ี 8 
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม
บานสุขัง หมูท่ี 9 
ตําบลตะคุ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
812304E 
132058N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
815303E 
1630594N

12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 จํานวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

556 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองพยอม 
หมูท่ี  6 ตําบล
หนองตะไก เชื่อม
บานนาใหญ หมูท่ี  2
 ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร ยาว 14,00 
เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
81667 E 
1639361 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
815303 E 
1630594 N

63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 จํานวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

557 กอสรางถนนลาดยาง
 บานกุดขมิ้น หมูที่ 3
 ตําบลหนองตะไก 
เช่ือมบานบุตาตอง 
หมูท่ี 7 ตําบลนา
กลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
 47 P
812229 E 
1637291 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
81206 E 
1637582 N

2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 จํานวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

1079



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

558 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสวนปา หมูที่ 9
 (ทางหลวง 24)  
ตําบลหนองตะไก 
เช่ือมบานหนองเบน 
ตําบบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร 5,000 เมตร
 หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
807318 E 
1639456 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
807307 E 
1639095 N

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 จํานวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

559 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโนนตะแบง 
หมูท่ี 8 ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอสูงเนิน 
เช่ือมบานหนองตาด
 หมูที่ 12 ตําบลตะคุ
 อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 
816666 E 
1639362 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
816740 E 
1639715 N

12,150,000 12,150,000 12,150,000 12,150,000 จํานวนถนนท่ี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

560 กอสรางถนนหินคลุก
 สาย สปก.บานนา
กลาง หมูท่ี 1 ตําบล
นากลาง เช่ือมตําบล
หนองตะไก อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เริ่มตน
47P  
814205N
16477107E
จุดสิ้นสุด
47P815763E 
1643896N

1,990,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

1080



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

561 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 6
 บานโคกกระพี้ หมูท่ี
 5 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 5,900 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
4,425 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.594150
E101.515232  
จุดสิ้นสุด
N15.024666
E101.511653

3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

562 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 5
 บานกุดหัวชาง หมูท่ี
 4 -บานโคกกระพี้ 
หมูท่ี 5 ตําบลโนนคา
 อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,470 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 4,102.50 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.594117
E101.522636
จุดสิ้นสุด
N15.024149
E101.502008

3,282,000 3,282,000 3,282,000 3,282,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

1081



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

563 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 
10 บานหนองสะแก
 หมูที่  7 -บานโคก
หินเหล็กไฟ หมูที่  6
 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,280 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 3,960 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.001403
E101.493112
จุดสิ้นสุด
N15.030192
E101.493462

3,168,000 3,168,000 3,168,000 3,168,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

1082



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

564 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 9 
 บานหนองสะแก 
หมูท่ี 7 -บานโคกหิน
เหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตําบลโนนคา อําเภอ
สูงเนิน เชื่อมบาน
หนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,280 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 3,210 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.593934
E101.500993
จุดสิ้นสุด
N15.030192
E101.493462

2,568,000 2,568,000 2,568,000 2,568,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

565 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 8
 บานหนองสะแก 
หมูท่ี 7 -บานโคกหิน
เหล็กไฟ หมูที่ 6 
ตําบลโนนคา อําเภอ
สูงเนิน เชื่อมบาน
หนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 4,162.50 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.595418
E101.504394
จุดสิ้นสุด
N15.025365
E101.504056

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

1083



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

566 กอสรางถนนหินคลุก
 สายนิคมสหกรณ
ขามทะเลสอ ซอย 7 
 บานหนองหอย หมู
ที่ 8 -บานโคกกระพี้
 หมุที่ 5 ตําบลโนน
คา อําเภอสูงเนิน 
เช่ือมบานหนอง
กระโดน ตําบลบึงออ
 อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 4,125 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N15.592400
E101.511832
จุดสิ้นสุด
N15.024666
E101.511653

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

567 กอสรางถนนหินคลุก
 สายเกา บานกุดปลา
เข็ง หมูท่ี  1 ตําบล
โนนคา เชื่อมตําบล
โคงยาง อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 1,380 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14. 564042
E101.523680
จุดสิ้นสุด
N14.563228 
E101.534107

1,104,000 1,104,000 1,104,000 1,104,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

568 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานกุดหัวชาง 
หมูท่ี 4 -บานกุดปลา
เข็ง หมูท่ี 1 ตําบล
โนนคา อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา 
(เช่ือมถนนสายบึง
ออ-สมกบงาม)

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 3,780 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N14.563467 
E101.530169
จุดสิ้นสุด
N14.583867 
E101.521719

3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

569 กอสรางถนน คสล. 
บานแกนนคร หมูที่ 
14 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม
บานดอนมะนาว หมู
ที่ 7 ตําบลกุดนอย 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
47P
799315.73E
1651823.51N
จุดสิ้นสุด
47P
798614.06E
1651189.73N

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

570 ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลาดยาง สาย
บานโปง หมูท่ี 6 
ตําบลเสมา เชื่อม
บานโคกมะกอก หมู
ที่ 11 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
47P
802409.45E
1653711.19N
จุดสิ้นสุด
47P 
804366.11E
1653910.10N

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง

571 กอสรางถนน คสล. 
สายบานเสมา หมูที่ 
13 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน เช่ือม
บานหัน หมูท่ี 1 
ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
47P
799315.73E
1651823.51N
จุดสิ้นสุด
47P 
7986614.06E
1651189.73N

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เสนทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และขนสง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

572 กอสรางถนน คสล.
บานหลุงประดู หมูท่ี
 1 ตําบลหลุงประดู 
เช่ือมตําบลหินดาด 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.029864
102.557630
จุดสิ้นสุด
 15.01809  
102.560259

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว รอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

573 กอสรางถนน คสล.
บานหลุงประดูพัฒนา
 หมูที่ 11 ตําบล
หลุงประดู เช่ือม
ตําบลเมืองพลับพลา
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 6 ม. ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 ม.  ยาว 5,000 ม.

จุดเริ่มตน
15.031591  
102.5613801
จุดสิ้นสุด
5.032378  
102.588803

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว รอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

574 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองปรือ หมู
ที่ 6 - บานโคกเพชร
 หมูที่ 10 บานกู
ศิลาขันธ หมูที่ 6 
ตําบลหลุงประดู 
เช่ือมบานคอกควาย
 หมูที่ 6 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง  ขนาด
กวาง 6 ม. ไหลทางกวางขางละ 
0.50 ม.  ยาว 6,000 ม.

จุดเริ่มตน
15.084235  
102.540989 
จุดสิ้นสุด 
15.085312  
102.610232

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว รอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

1086



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

575 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองมวง หมูท่ี
 7 ตําบลหวยแคน 
เช่ือมบานแสนสุข 
หมูท่ี 8 ตําบลหวย
แถลง อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5
 ม. ยาว 770 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตน
15.250414  
102.1656309 
จุดสิ้นสุด 
15.250424  
102.1655553

2,000,000 รอยละ 90 
ของ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชเสนทาง
คมนาคม

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

สํานักการชาง

576 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองนา หมูที่
 8 ตําบลงิ้ว เช่ือม
บานกงรถ หมูที่ 1 
ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1. เพื่อใหประชาชนได
มีถนนในการสัญจรที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอสรางถนนหินคลุก  กวาง 6 ม.
 ยาว 3,600 ม. หนา 0.10 ม.

15.07711  
102.72860

1,136,000 ถนนหินคลุก
ที่เพิ่มข้ึน

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

577 กอสรางถนน คสล. 
จากบานจอมศรี หมู
ที่ 4 ตําบลงิ้ว เช่ือม
บานโคกแค หมูที่ 7 
ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1. เพื่อใหประชาชนได
มีถนนในการสัญจรที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหลทางตามสภาพพื้นที่

15.06502  
10270434

2,860,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

1087



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

578 กอสรางถนน คสล. 
ระหวางตําบลจาก
บานนาตะคุ หมูท่ี 6
 ตําบลงิ้ว เชื่อมบาน
โคกแค หมูที่ 7 
ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1. เพื่อใหประชาชนได
มีถนนในการสัญจรที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหลทางตามสภาพพื้นที่

15.03784  
102.70474

1,885,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

579 กอสรางถนนหิน
คลุกบานนาตะคุ หมู
ที่ 6 ตําบลงิ้ว เช่ือม
บานโคกซาง หมูที่ 3
 ตําบลตะโก อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1. เพื่อใหประชาชนได
มีถนนในการสัญจรที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กวาง 3 ม. ยาว 3,500 ม. หนา
 0.10 ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่

15.03780  
102.70466

600,000 600,000 ถนน หินคลุก
 ที่เพิ่มข้ึน

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

580 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
โนนรัง หมูที่ 7 
ตําบลงิ้ว เช่ือมบาน
ไผนกเขา ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1. เพื่อใหประชาชนได
มีถนนในการสัญจรที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. หนา
 0.10 ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่

15.1022822  
102.69084

3,025,000 3,025,000 ถนน ลาดยาง
 ที่เพิ่มข้ึน

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
ระหวางตําบล

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

581 กอสรางถนน คสล. 
บานใหมพุทไธจารย 
หมูท่ี 5 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
เช่ือมสะพานลํามาศ
 บานสาหราย ตําบล
โนนตูม อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1. เพื่อใหประชาชนได
มีถนนในการสัญจรที่ดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 ม. 
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหลทางตามสภาพพื้นที่

15.09811  
10271053

6,285,000 6,285,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมูท่ีบาน
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

582 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ. นม 
16007 (บานหิน
ดาด หมูที่ 1 ตําบล
หินดาด อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบานใหม
โนนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อการสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 3,588 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.235729  
102.1655033

11,495,952 เปนถนน 
คสล. กวาง 6
 ม. ยาว 
3,588 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีความสุข

สํานักการชาง

1089



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

583 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ.นม.
16203 บานหนอง
มวง หมูท่ี 12 
ตําบลหินดาด เช่ือม
บานหนองแสง หมูที่
 7 ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อการสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 1,640 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.233265  
102.1660235

5,254,560 เปนถนน 
คสล. กวาง 6
 ม. ยาว 
1,640 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีความสุข

สํานักการชาง

584 กอสรางถนน คสล. 
บานตะครอใต หมูที่
 9 ตําบลหินดาด 
เช่ือมเทศบาลตําบล
หินดาด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อการสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 4,430 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.233491  
102.1662098

14,193,720 เปนถนน 
คสล. กวาง 6
 ม. ยาว 
4,430 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีความสุข

สํานักการชาง

585 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
หนองจิก หมูท่ี 6 
ตําบลหวยแถลง 
เช่ือมบานปรางค 
หมูท่ี 10 ตําบลหิน
ดาด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. ไหลทางขางละ 
050 ม.

จุดเริ่มตน
14.997873  
102.639724
จุดสิ้นสุด 
14.953081  
102.611662

10,000,000 ประชาชนท้ัง
สองตําบล
ไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิม
เปนถนนหินคลุก
ไดรับการ
ปรับปรุงเปน
ถนนท่ีมีความ
คงทนมากขึ้น

สํานักการชาง

1090



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

586 กอสรางถนน คสล. 
บานไทยอารีย หมูที่
 5 ตําบลหวยแถลง 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมตําบลเสาเดียว 
อําเภอหนองหงษ 
จังหวัดบุรีรัมย

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

14.951291  
102.653553

5,250,000 ประชาชนท้ัง
สองตําบล
ไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิม
เปนถนนหินคลุก
ไดรับการ
ปรับปรุงเปน
ถนนท่ีมีความ
คงทนมากขึ้น

สํานักการชาง

587 กอสรางถนน คสล. 
บานสันติสุข หมูที่ 
13 ตําบลหวยแถลง
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมบานโคกตาเงิน
 หมูที่ 13 ตําบลผไท
รินทร อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตน
14.944176  
102.694708
จุดสิ้นสุด  
14.934591  
102.687489

10,000,000 ประชาชนท้ัง
สองตําบล
ไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิม
เปนถนนหินคลุก
ไดรับการ
ปรับปรุงเปน
ถนนท่ีมีความ
คงทนมากขึ้น

สํานักการชาง

588 กอสรางถนน คสล. 
บานสายทอง หมูที่ 
12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมสามแยก
หลุงตะเคียน บาน
หนองไมแดง ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 710 ม. หนา 0.15 ม.

15.133  
102.658 - 
15.131  
102.665

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

589 กอสรางถนน คสล.
บานสระมะคา หมูที่
 5 บานสรศักดิ์ หมูท่ี
 4 บานกระทุมแทน
 หมูที่ 6 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมนิคม
สรางตนเอง ซอย 5 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง - เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

15.102  
102.630 - 
15.156  
102.6584

5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

590 กอสรางถนน คสล. 
บานไผนกเขา หมูที่ 
3 ตําบลหลุงตะเคียน
 เช่ือมบานโนนรัง 
หมูท่ี 7 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 710 ม. หนา 0.15 ม.

15.115  
102.683 - 
15.107  
102.690

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

591 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตาดอน หมูที่ 7
 ตําบลหลุงตะเคียน 
เช่ือม บานโนนทอง 
หมูท่ี 3 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 965 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
4,825 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15.091913°
E102.567813°

สิ้นสุด
N15.086568°   
E102.653457°

2,000,000 3,080,000 รอยละ 80%
 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคม
สัญจรได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

592 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกซาด หมูที่ 9
 ตําบลหลุงตะเคียน 
เช่ือมบานกูศิลาขันธ
 หมูที่ 4 ตําบลหลุง
ประดู อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 598 ม. หนา 0.15 ม.

15.107  
102.579 - 
15.099  
102.581

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

593 กอสรางถนน คสล.
บานโคกรักษ หมูท่ี 
11 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
หนองหญาขาว หมูท่ี
 11 ตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 710 ม. หนา 0.15 ม.

15.112  
102.577 - 
15.118  
102.576

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

594 กอสราง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟลติกคอนกรีต บาน
สรศักดิ์ หมูท่ี 4 
ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
เช่ือมบานหนองหญา
ขาว หมูท่ี 11 
ตําบลนิคมสราง
ตนเอง อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนนลาดยางแอสฟล
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 2,780 ม. หนา 0.15 ม.

15.123  
102.627 - 
15.121  
102.615

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

595 กอสราง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟลติกคอนกรีต บาน
สายทอง หมูที่ 12 
ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
เช่ือมบานโนนไมแดง
 หมูที่ 5 ตําบลโบสถ
 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต
 ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,780 
ม. หนา 0.15 ม.

15.137  
102.648 - 
15.159  
102.663

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

1094



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

596 กอสราง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟลติกคอนกรีต บาน
สระมะคา หมูที่ 5 
บานสรศักดิ์ หมูท่ี 4
 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
เช่ือมนิคมสราง
ตนเอง ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนนลาดยางแอสฟล
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 2,780 ม. หนา 0.15 ม.

15.102  
102.630 - 
15.156  
102.584

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

597 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกรักษ หมูท่ี 
11 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
หนองหญาขาว หมูท่ี
 11 ตําบลนิคม
สรางตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 598 ม. หนา 0.15 ม.

15.1229  
102.601 - 
15.127  
102.592

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

1095



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

598 กอสราง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟลติกคอนกรีต บาน
กระทุมแทน หมูที่ 8
 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
เช่ือมบานนิคมสราง
ตนเอง ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนนลาดยางแอสฟล
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 598 ม. ไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 ม.

15.140  
102.613 - 
15.145  
102.611

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

599 กอสรางถนน คสล. 
เช่ือมตอระหวาง
บานตาดอน หมูที่ 7
 ตําบลหลุงตะเคียน -
 บานโนนฤาษี หมูที่
 12 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกข้ึน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 710 ม. หนา 0.15 ม.

15.109  
102.658 - 
15.107  
102.660

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนน
ที่ดีในการสัญจร
มีความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

600 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนองแวง
นอย หมูที่ 11 ตําบล
เมืองพลับพลา เชื่อม
บานโคกซาด หมูที่ 9
 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อการสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 600 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของ อบจ.นม.

15.2430808 
102.1671067

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วรอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

601 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานโนนทอง 
หมูท่ี 3 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อมบาน
หนองมวงหวาน หมู
ที่ 2 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อการสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
 ยาว 3,065 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 15,325 
ตารางเมตร  ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มติ้น
N 15.07777°
E 102.67058°
จุดสิ้นสุด
N 15.08372°
E 102.68145°

4,000,000 3,040,000 ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วรอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

602 กอสรางถนน คสล. 
สายบานโนนสําราญ
 หมี่ที่ 9 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อการสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
 3,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.240869  
102.1663297

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วรอย
ละ 80 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

603 กอสราง
ถนนลาดยางแอสฟล
ติก สายบานซาเลือด
 หมูที่ 3 ตําบลกงรถ 
เช่ือมบานนาตะคุ 
หมูท่ี 6 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมที่ดี
คุณภาพชีวิตประชาชน
ดีขึ้น

ประชาชน 374 ครัวเรือน พื้นที่
 4,500 ไร

จุดเริ่มตน
15.0213  
102.7438
จุดสิ้นสุด 
15.0470  
102.7082

10,070,000 10,070,000 10,070,000 10,070,000 เสนทาง
คมนาคมที่ดี
ขึ้น 100% 
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

1097



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

604 กอสราง
ถนนลาดยางแอสฟล
ติก สายบานหัว
ทํานบ หมูที่ 2 
ตําบลกงรถ เช่ือม
บานหนองนา หมูที่ 
8 ตําบลงิ้ว อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมที่ดี
คุณภาพชีวิตประชาชน
ดีขึ้น

ประชาชน 374 ครัวเรือน พื้นที่
 4,500 ไร

จุดเริ่มตน
15.0213  
102.7438
จุดสิ้นสุด  
15.0470  
102.7082

10,070,000 10,070,000 10,070,000 10,070,000 เสนทาง
คมนาคมที่ดี
ขึ้น 100% 
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

605 กอสรางผิวจราจร
ลาดยางแบบแอส
ฟลทติก บานหัวบึง 
หมูท่ี 2 ตําบลดาน
ขุนทด เช่ือม
เทศบาลตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางใหมีความ
ปลอดภัยและประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การคมนาคม
2.เพื่อบรรเทาและ
แกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางสัญจร

กวาง 7.00 เมตร ยาว 400  
เมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 
เมตร พรอมฝาปดแบบ คสล.ยาว
 400 เมตร ทั้ง 2 ขางทาง

จุดเริ่มตน 
E796798
N1683266
จุดสิ้นสุด
E796781
N1683679

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
เช่ือมระหวางหมู
ที่บาน,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

606 กอสรางถนนลาดยาง
 บานถนนหักนอย
พัฒนา หมูที่ 15 
ตําบลดานขุนทด 
เช่ือมบานเข่ือน หมูที่
 5 ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การคมนาคม
2.เพื่อใหเปนเสนทาง
สายหลักในการติดตอ 
เช่ือมระหวางหมูที่บาน
,ตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,700 
เมตร

จุดเริ่มตน 
E 802308 
N1683134 
จุดสิ้นสุด
E804950 
N1683564

6,622,000 6,622,000 6,622,000 6,622,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
เช่ือมระหวางหมู
ที่บาน,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

607 กอสรางถนน คสล. 
บานจั่นสันติสุข หมูที่
 16 ตําบลดานขุน
ทด เช่ือมบานหลุง 
หมูท่ี 1 ตําบลสระ
จรเข อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชนใน
เขตพื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกลเคียงไดใชเปน
เสนทางในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร
2.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การคมนาคม

กวาง 5.00 เมตร ยาว 720 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา 3,600
 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
E796909
N1680281
จุดสิ้นสุด
E797097
N1879502

1,905,000 1,905,000 1,905,000 1,905,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
เช่ือมระหวางหมู
ที่บาน,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

608 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสายสามัคคีชัย 
ชุมชนที่ 4 รวม
สรางสรรคพัฒนา 
เทศบาลตําบลดาน
ขุนทด เช่ือมเขต 
อบต.ดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหมีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยระหวาง
เทศบาลตําบลดานขุน
ทดและองคการบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด
ไดรับประโยชนรวมกัน

ชวงท่ี 1 กวาง 7.00 เมตร ยาว
 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติกไม
นอยกวา 2,800 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
๑๕.๒๑๓๙๖๒
๑๐๑.๗๗๕๕๒๑
จุดสิ้นสุด
๑๕.๒๑๓๙๖๒
๑๐๑.๗๗๕๕๒๑

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท้ัง
ในเขต
เทศบาลและ
เขตพื้นท่ี
องคการ
บริหารสวน
ตําบลดาน
ขุนทดใชเปน
เสนทาง
คมนาคม
รวมกัน

มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภัย
ระหวางเทศบาล
ตําบลดานขุนทด
และองคการ
บริหารสวน
ตําบลดานขุนทด
ไดรับประโยชน
รวมกัน

สํานักการชาง

1099



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

609 กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
สายดานขุนทด-
หนองแวง บานนอย
 หมูที่ 7 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด เช่ือมบานหิ่งหอย
 หมูที่ 2 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร

47P 
0789492E
1683274N

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

610 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสระพัง หมูที่  
5 ตําบลบานเกา 
เช่ือมบานหนองพัง
โพด หมูที่  6 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 47P
0785107E
1684333N

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

611 กอสรางถนนหินคลุก
 บานเกา หมูท่ี 1 
ตําบลบานเกา เชื่อม
บานพันชนะ หมูที่ 1
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 674 เมตร 47P
793664E 
1684254N

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนท่ี
ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1100



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

612 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองพลวง หมูที่ 3
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 7,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน 
15.296722 N
101.686044 E
จุดสิ้นสุด
15.312995 N 
101.647995 E

18,842,000 18,842,000 18,842,000 18,842,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

613 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองมะคา หมูท่ี 8 
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานนอยโนน
สมบูรณ ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

ชวงท่ี 1 กวาง 7.00 เมตร ยาว
 2,380 เมตร หนา 0.05 เมตร
ชวงท่ี 2 กวาง 6.00 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร
ชวงท่ี 3 กวาง 4.00 เมตร ยาว
 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
15.297153 N 
101.628808 E 
จุดสิ้นสุด
15.29753 N 
101.668808 E

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

1101



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

614 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
พลกรังนอย หมูท่ี 
10 ตําบลพันชนะ 
เช่ือมบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 7 ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
15.293220 N 
101.6647038 
E 
จุดสิ้นสุด
15.311448 N 
101.650074 E

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

615 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมาบกราด หมูที่
 4  ตําบลพันชนะ 
เช่ือมบานสระพัง 
หมูท่ี 5 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.235263 N
101.714496 E 
จุดสิ้นสุด
15.235862 
N 101.674111 E

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

616 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองพลวง 
หมูท่ี 3 ตําบลพัน
ชนะ เชื่อมบานใหม
ศรีสุข หมูท่ี 11 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.294204 N
101.687016 E 
จุดสิ้นสุด
15.301204 N 
101.710888 E

2,759,000 2,759,000 2,759,000 2,759,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

1102



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

617 กอสรางถนนหินคลุก
 สายหนองไผ บาน
มาบกระสัง หมูท่ี 5 
ตําบลพันชนะ เช่ือม
บานโนนสะอาด หมู
ที่ 11 ตําบลกุด
พิมาน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.240740 N 
101.731483 E 
จุดสิ้นสุด
15.273125 N 
101.729402 E

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

618 กอสรางถนนหินคลุก
 บานพันชนะ หมูที่ 
1 ตําบลพันชนะ 
เช่ือมบานโนนสะเดา
 หมูที่ 2 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.227433 N 
101.728835 E 
จุดสิ้นสุด
15.221788 N 
101.718900 E

1,573,000 1,573,000 1,573,000 1,573,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

619 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองมะคา 
หมูท่ี 8  ตําบลพัน
ชนะ เชื่อมบานวังโปง
 หมูที่ 6 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.267158 N
101.651989 E 
จุดสิ้นสุด
15.228117 N 
101.610284 E

7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

1103



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

620 กอสรางถนนหินคลุก
 บานมาบกราด หมูที่
 4 ตําบลพันชนะ 
เช่ือมบานมะเริง หมู
ที่ 3 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.233102 N 
101.716283 E 
จุดสิ้นสุด
15.228667 N 
101.689700 E

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

621 กอสรางถนนหินคลุก
 บานโนนสงาสามัคคี
 หมูที่ 11  ตําบล
พันชนะ เช่ือมบาน
เกาะลอย หมูท่ี 10 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเสนทางใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.308390 N 
101.634869 E 
จุดสิ้นสุด
15.317301 N 
101.631365 E

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 50

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางรวดเร็ว

สํานักการชาง

622 กอสรางถนนหินคลุก
 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด 
เช่ือมบานถ้ําเตา หมู
ที่ 7  ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๒๕๔๐๑
E ๑๐๑.๕๓๙๑๑๒
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๓๘๘๔๕
E ๑๐๑.๕๑๑๖๘๖

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

623 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหวยจรเข หมูท่ี
 3 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานทาหินงม 
หมูท่ี 22 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร พรอม
วางทอ

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๘๙๓๑๒
E ๑๐๑.๕๓๔๗๒๓
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๒๐๗๑๕๓
E ๑๐๑.๕๓๐๖๙๖

๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

624 กอสรางถนนหินคลุก
 บานทาขี้เหล็ก หมูท่ี
 2 ตําบลหินดาด 
เช่ือมบานถ้ําเตา หมู
ที่ 7 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๖๖๗๕๕ 
E ๑๐๑.๖๐๐๔๙๗ 
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๓๘๘๔๕ 
E ๑๐๑.๕๑๑๖๘๖

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

625 กอสรางถนนหินคลุก
 บานทาขี้เหล็ก หมูท่ี
 2 ตําบลหินดาด 
เช่ือมบานสระพัง 
หมูท่ี 5 ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๖๕๒๘๓ 
E ๑๐๑.๖๒๐๒๖๔ 
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๗๕๔๔๔ 
E ๑๐๑.๖๒๙๗๓๙

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคม มี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

626 กอสรางถนนหินคลุก
 บานกุดพญา หมูท่ี 
21 ตําบลหินดาด 
เช่ือมบานปารังงาม 
หมูท่ี 3 ตําบลหวย
บง อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 8,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๑๑๗๑๐๗ 
E ๑๐๑.๖๐๕๑๔๓ 
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๑๐๖๐๔๖ 
E ๑๐๑.๕๕๘๑๔๒

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

627 กอสรางถนนหินคลุก
 บานรวมใจ หมูท่ี 
15 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานหิ่งหอย 
หมูท่ี 2 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 7.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.196514 
E101.592430 
จุดสิ้นสุด
N 15.227127 
E 101.582892

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

628 ซอมแซม
ถนนลาดยางแบบ
เคปซีล บานปราสาท
 หมูที่ 4 ตําบลหิน
ดาด เช่ือมบาน
ตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,955 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 23,640 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.134810° 

E101.665307°

จุดสิ้นสุด
N 15.149740° 

E101.687650°

15,000,000 7,510,000          7,510,000          7,510,000 รอยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

629 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหวยจรเข
รุงเรือง หมูท่ี 18 
ตําบลหินดาด เช่ือม
บานซับสนุน หมูท่ี 
23 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.188022 
E101.571256 
จุดสิ้นสุด
N 15.196749 
E 101.474851

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

630 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหินดาดเหนือ 
หมูท่ี 17 ตําบลหิน
ดาด เช่ือมบาน
ตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.115400 
E101.637097 
จุดสิ้นสุด
N 15.155650
E 101.698128

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

631 กอสรางถนนลาดยาง
 บานนาตาหน หมูท่ี
 10 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานถ้ํามังกร
ทอง หมูที่ 11 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 7.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.110963 
E101.624255
จุดสิ้นสุด
N 15.068123 
E 101.605252

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคม มี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

632 กอสรางถนนลาดยาง
 บานคายทะยิง หมูท่ี
 6 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานหนอง
กระทุม หมูที่ 4 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.068856 
E101.659856 
จุดสิ้นสุด
N 15.050503 
E 101.661458

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคม มี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

633 กอสรางถนนหินคลุก
 บานปราสาทใต หมู
ที่ 14 ตําบลหินดาด 
เช่ือมบานหนอง
กราดนอย หมูที่ 2  
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.068856 
E101.659856 
จุดสิ้นสุด
N 15.050503 
E 101.661458

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เสนทาง 
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

634 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหวยบง หมูที่ 1
 ตําบบลหวงบง 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานหนองแวง 
หมูท่ี 1 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาไดและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร คิดเปนปริมาตรไมนอยกวา
 8,000 ตร.ม. (Cape seal)

จุดเริ่มตน
E 770007 
N 1680925 
จุดสิ้นสุด 
E 771892 
N 1682801

7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 จํานวนถนน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - มา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

635 กอสรางถนนลาดยาง
 บานศิลารวมสามัคคี
 หมูที่ 4 ตําบลหวย
บง เชื่อมบานหวย
จระเข หมูท่ี 3  
ตําบบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาไดและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,600 
ม. คิดเปนปริมาตรไมนอยกวา 
6,400 ตร.ม. (Cape seal)

จุดเริ่มตน 
E 770235 
N 1680861 
จุดสิ้นสุด 
E 775179 
N 1680784

6,080,000 6,080,000 6,080,000 6,080,000 จํานวนถนน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - มา

สํานักการชาง

636 กอสรางถนนลาดยาง
 บานปารังงาม หมูที่
 3 ตําบบลหวงบง 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานหนองแวง 
หมูท่ี 1 ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาไดและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร คิดเปนปริมาตรไมนอยกวา
 15,000 ตร.ม.(Cape seal)

จุดเริ่มตน 
E 774696 
N 1671654 
จุดสิ้นสุด 
E 775893 
N 1669534

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวนถนน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - มา

สํานักการชาง

637 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองกระเทียม
ใต หมูที่ 5 ตําบล
หวยบง เชื่อมบาน
สระขี้ตุน หมูที่ 6 
ตําบบลหนองบัวตะ
เกียด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขี้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 1,840 ลูกบาศกเมตร

N ๐๘๐๔๔๘๐ 
E ๑๖๘๙๐๒๐

1,169,000 1,169,000 1,169,000 1,169,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
เปน
มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น ๑ 
เสนทาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในการสัญจรไป -
 มา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

638 กอสรางถนนหินคลุก
 บานจะบู หมูท่ี 9 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด เช่ือมตําบล
บานแปรง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกขี้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
 2,850 ลูกบาศกเมตร

N ๐๘๐๐๙๕๕ 
E ๑๖๙๓๔๖๘

1,809,000 1,809,000 1,809,000 1,809,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่
เปน
มาตราฐาน
เพิ่มขึ้น ๑ 
เสนทาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในการสัญจรไป -
 มา

สํานักการชาง

639 ซอมสรางผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนอง
กราด หมูที่ 3 
เทศบาลตําบลหนอง
กราด เช่ือมบาน
หนองแหน หมูที่ 1 
อบต.หนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไปมา
ระหวางเขตเทศบาลกับ
 อบต. เปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กวาง 7.00  เมตร ยาว 820  
เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1699533
E 791114
จุดสิ้นสุด 
N 1699693
E 791954

2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 จํานวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเสนน้ี
เพิ่มมากขึ้น

การสัญจรไปมา
ระหวางเขต
เทศบาลกับ 
อบต. เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

640 ซอมสรางผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานสุข
สันต หมูที่ 14 
เทศบาลตําบลหนอง
กราด เช่ือมบาน
หนองขุยคูเมือง หมูท่ี
 7 อบต.หนองกราด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไปมา
ระหวางเขตเทศบาลกับ
 อบต. เปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 5,700 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1698564
E 788833
จุดสิ้นสุด
N 1695949
E 784821

13,750,000 13,750,000 13,750,000 13,750,000 จํานวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเสนน้ี
เพิ่มมากขึ้น

การสัญจรไปมา
ระหวางเขต
เทศบาลกับ 
อบต. เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

641 ซอมสรางถนนหิน
คลุก บานเทวานิมิต 
หมูท่ี 16 เทศบาล
ตําบลหนองกราด 
เช่ือมบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 7 อบต.
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไปมา
ระหวางเขตเทศบาลกับ
 อบต. เปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,400 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1698541
E 788884
จุดสิ้นสุด
N 1696441
E 786880

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 จํานวน
พาหนะท่ี
สัญจรไปมา
บนถนนเสนน้ี
เพิ่มมากขึ้น

การสัญจรไปมา
ระหวางเขต
เทศบาลกับ 
อบต. เปนไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

1111



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

642 กอสรางถนนลาดยาง
 บานถนนหักใหญ 
หมูท่ี 1 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบาน
หนองบัวตะเกียด 
หมูท่ี 1 ตําบลหนอง
บัวตะเกียด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๗๓๐๐
N๑๖๘๙๔๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๘๘๐๐
N๑๖๙๑๐๐๐

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

643 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองกระเทียม
เหนือ หมูท่ี 3 ตําบล
กุดพิมาน เช่ือมบาน
หลุง หมูที่ 10 
ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๘๓๐๐
N๑๖๙๔๒๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๙๐๐๐
N๑๖๙๘๓๐๐

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

644 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโนนสะอาด 
หมูท่ี 11 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบาน
หนองพลวง หมูที่ 3
 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๔๐๐๐
N๑๖๙๐๐๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๒๑๐๐ 
N๑๖๙๐๐๐๐

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

1112



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

645 กอสราง
ถนนลาดยางแบบ
เคปซีล บานสํานัก
พิมาน หมูท่ี 12 
ตําบลกุดพิมาน 
เช่ือมบานหนองแหน
 หมูที่ 1 ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,410 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 8,460 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.353104°

E101.754885°

จุดสิ้นสุด
N 15.364890°

E101.758800°

2,250,000 2,700,000      2,700,000       2,700,000 รอยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

646 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหนองกระเทียม
เหนือ หมูท่ี 3 ตําบล
กุดพิมาน เช่ือมบาน
จะบู หมูท่ี 9 ตําบล
บานหนองบัวตะ
เกียด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๘๓๐๐ 
N๑๖๙๔๒๐๐
จุดสิ้นสุด
E๘๐๐๖๐๐
N๑๖๙๔๐๐๐

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

647 กอสรางถนนลาดยาง
 บานใหมแสนสุข 
ตําบลกุดพิมาน 
เช่ือมบานใหมศรีสุข 
หมูท่ี 11 ตําบลบาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๓,๖๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๓๑๐๐ 
N๑๖๙๓๗๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๑๐๐๐
N๑๖๙๒๘๐๐

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

648 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสํานักพิมาน 
หมูท่ี 12 ตําบลกุด
พิมาน (สายหนอง
สะแก)เช่ือมบาน
แปรง ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๕๖๐๐
N๑๖๙๘๕๐๐ 
จุดสิ้นสุด
E๗๙๘๒๐๐
N๑๖๙๙๐๐๐

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 จํานวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

649 กอสรางถนนหิน
คลุกบานคลองแค
เหนือ หมูท่ี 4 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานเมืองเกา 
หมูท่ี 12 ตําบล 
บัลลังก อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๐๖๑
y๑๖๙๐๕๙๒
จุดสิ้นสุด
x๘๑๔๓๙๙
y๑๖๙๐๘๕๔

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

1114



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

650 กอสรางถนนหินคลุก
 บานคลองแคเหนือ 
หมูท่ี 4 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด เช่ือม
บานเมืองเกา หมูที่ 
12 ตําบล บัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
เช่ือมบานคลองแคใต
 หมูที่ 3 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๑๕๕
y๑๖๙๐๓๕๗
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๑๕๕
y๑๖๙๐๓๕๗

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

651 กอสรางถนนหินคลุก
 สายวัดโนนเต็ง หมูท่ี
 2 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา อําเภอดาน
ขุนทด เช่ือมบาน
โพธิ์ตาสี หมูที่ 10 
ตําบล บัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 12,600
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๓๓๑๐
y๑๖๙๖๖๙๕
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๕๐๑
y๑๖๙๘๗๓๔๗

5,220,000 5,220,000 5,220,000 5,220,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

1115



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

652 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหัวทํานบ หมูที่
 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เช่ือมบาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๒๖
y๗๑๖๙๔๒๔๕
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๒๕๐
y๑๖๙๘๕๔๖

1,743,000 1,743,000 1,743,000 1,743,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

653 กอสรางถนนลาดยาง
 บานคลองแคใต 
หมูท่ี 3 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อม
บานโพธิ์ตาสี หมูที่ 
10 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,900 
เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๑๙๗๑๗
y๑๖๘๙๔๓๑ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๕๐๑
y๑๖๘๗๓๔๗

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

1116



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

654 กอสราง
ถนนลาดยางจากสาย
 3003 บานโนน
สายทอง หมูที่ 7 
ตําบลโนนเมือง
พัฒนา -หนองขาม 
บานสระขี้ตุน หมูที่ 
6 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา (ไป
บานหนองแดง 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด)

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๔๕๕
y๑๖๙๒๘๐๓ 
จุดสิ้นสุด
x๘๐๙๔๘๑
y๑๖๙๘๓๓๙

27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

1117



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

655 กอสรางถนนลาดยาง
 บานโพธิ์ตาสี หมูที่ 
10 ตําบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
(บานคลองแคใต -
บานคลองแคเหนือ -
บานใหมทรายทอง 
ตําบลโนนเมือง
พัฒนา อําเภอดาน
ขุนทด) เช่ือมถนน
สายสุรนารายณ 
ตําบลมาบกราด 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 15,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๕๐๑ 
y๑๖๘๗๓๔๗ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๓๓๑๐
y๑๖๙๖๖๙๕

40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

656 กอสรางถนนลาดยาง
 บานหัวทํานบ หมูที่
 8 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เช่ือมบาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,200 
เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๑๐๒๖
y๑๖๙๔๒๔๕ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๒๕๐
y๑๖๙๘๕๔๖

9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

1118



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

657 กอสรางถนนหินคลุก
 บานดงมะเกลือ หมู
ที่ 6 ตําบลโนนเมือง
พัฒนา เช่ือมบาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๙๔๓
y๑๖๙๔๑๖๙ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๒๐๔
y๑๖๙๘๔๔๐

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง

658 กอสราถนนลาดยาง
 บานสระสี่เหลี่ยม 
หมูท่ี 9 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา เชื่อม
บานกุดพุดซา หมูท่ี 
3 ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหการสัญจรไป-มา
 ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,400 
เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๐๒๑๗
y๑๖๙๑๑๖๐ 
จุดสิ้นสุด
x๘๑๐๑๙๙
y๑๖๘๙๙๐๖

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 เสนทาง
คมนาคมมี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งข้ึน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

659 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
ดอนปาโอบ หมูที่ 6 
 -บานโคกสามัคคี
ใหม หมูที่ 11 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด
เช่ือมทางหลวงเสน 
205 บานโคงเจริญ 
หมูท่ี 3 ตําบลมาบ
กราด อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจรไป
มา
2.เพื่อใชเปนเสนทาง
ขนสงสินคาภาค
เกษตรกรรมออกสูตลาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,900 
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 35,000 ตร.ม. หิน
คลุกช้ันพื้นทางปริมาตรไมนอย
กวา 3,600 ลบ.ม

จุดเริ่มตน
๔๗P ๘๐๖๙๘๓ 
1704394
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๕๕๙๒
1700401

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็วข้ึน
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากข้ึน

สํานักการชาง

660 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หัวนา หมูที่ 8 
ตําบลหนองไทร 
เช่ือมบานแปรง หมูที่
 11 ตําบลบานแปรง
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจรไป
มา
2.เพื่อใชเปนเสนทาง
ขนสงสินคาภาค
เกษตรกรรมออกสูตลาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๒๘๕๕
169702
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๐๓๖
1700401

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็วข้ึน
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากข้ึน

สํานักการชาง

1120



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

661 กอสรางถนนหินคลุก
 บานหนองแดง หมูที่
 3 ตําบลหนองไทร 
เช่ือมบานหัวทํานบ 
หมูท่ี 8 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจรไป
มา
2.เพื่อใชเปนเสนทาง
ขนสงสินคาภาค
เกษตรกรรมออกสูตลาด

กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 2,100 ลบ.ม.พรอม
เกรดบดทับแนน

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๘๙๕๖
1699262
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๑๐๕๒๕
1698142

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็วข้ึน
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากข้ึน

สํานักการชาง

662 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองสะแก หมูท่ี 5
 ตําบลหนองไทร 
เช่ือมทางหลวง
หมายเลข 201 
โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา ตําบลบาน
แปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจรไป
มา
2.เพื่อใชเปนเสนทาง
ขนสงสินคาภาค
เกษตรกรรมออกสูตลาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,300 
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 24,500 ตร.ม.หิน
คลุกช้ันพื้นทางปริมาตรไมนอย
กวา 5,180 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๗๑๙๕
1704177
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๒๕๗
1701641

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็วข้ึน
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากข้ึน

สํานักการชาง

1121



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

663 กอสรางถนนหินคลุก
สายหนองกระทุม 
บานหนองสะแก หมู
ที่ 5 ตําบลหนองไทร
 เช่ือมบานประดูงาม
 หมูที่ 6 ตําบลบาน
แปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจรไป
มา
2.เพื่อใชเปนเสนทาง
ขนสงสินคาภาค
เกษตรกรรมออกสูตลาด

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,480 ลบ.ม.พรอม
เกรดบดทับแนน

จุดเริ่มตน 
๔๗P๘๐๕๗๗๙ 
1700537
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๓๑๖
1701675

1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็วข้ึน
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากข้ึน

สํานักการชาง

664 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง(ปูหินคลุก)
 บานไทรทอง หมูที่ 
12 ตําบลสระจรเข 
เช่ือมบานใหมไชย
ณรงค หมูที่ 10 
ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงรูปถนนเดิมใหได
ระดับ กวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,500 เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พรอมเกรดปรับแตง
อัดทับแนน

จุดเริ่มตน
995757
จุดสิ้นสุด
967723

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

1122



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

665 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน(ปูหินคลุก) 
จากสระน้ํากลางหมู
ที่บาน บานดอน
ตะแบง หมูท่ี 6 
ตําบลสระจรเข 
เช่ือมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงรูปถนนเดิมกวาง
 4.00 เมตร ยาว 6,500 เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 6,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พรอมเกรดปรับแตง
อัดทับแนน

จุดเริ่มตน
027797
จุดสิ้นสุด
064823

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

666 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน(ปูหินคลุก) 
บานโนนโบสถ หมูท่ี
 7 ตําบลสระจรเข 
เช่ือมบานจั่น หมูที่ 3
 ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงรูปถนนเดิมกวาง
 4.50 เมตร ยาว 4,000 เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 4.50 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พรอมเกรดปรับแตง
อัดทับแนน

จุดเริ่มตน
997771
จุดสิ้นสุด
981791

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

1123



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

667 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สาย
สระน้ําหนองถนอม 
บานสระจรเข หมูที่ 
4 (รพ.สต.สระ
จรเข-ประปา) ตําบล
สระจรเข เช่ือม
ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
021792
จุดสิ้นสุด
008797

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

668 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง(ปูหินคลุก)
 บานใหม หมูที่ 3 
ตําบลสระจรเข 
เช่ือมบานหินลาด 
หมูท่ี 8 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.เกรดปรับแตงถนนเดิม กวาง 5.00 
เมตร ยาว 5,000 เมตร 
2.ปูหินคลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พรอมเกรดปรับแตงอัดทับแนน
3.วางทอ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.  (มอก.
ชั้น 3 ) จํานวน 1 จุด รวมทอน 8 
ทอน พรอมยาแนวใหเรียนรอย

จุดเริ่มตน
002756
จุดสิ้นสุด
944711

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

1124



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

669 กอสรางถนนปูหิน
คลุก บานเทพไพร
ทอง หมูที่ 11 
ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานดอนตา
นาด หมูท่ี 2  ตําบล
หนองสรวง อําเภอ
ขมทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.ขุดดินดานขางยกรูปถนนกวาง
 8.00 เมตร ยาว 12,000  
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร เกรด
ปรับแตงบดอัดทับแนน
2.ปูหินคลุกกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 12,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
986712
จุดสิ้นสุด
108698

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

670 กอสรางถนนดิน(ปู
หินคลุก) บานดอน
ตะหนินใหญ หมูที่ 5
 ตําบลสระจรเข 
เช่ือมตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

1.ขุดดินดานขางยกรูปถนนกวาง
 4.00 เมตร ยาว 7,000  เมตร
 สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร พรอม
เกรดปรับแตงบดอัดทับแนน
2.ปูหินคลุกกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
228090
จุดสิ้นสุด
648230

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

671 กอสราง
ถนนลาดยางบาน
หนองสาร หมูที่ 9 
ตําบลสระจรเข 
เช่ือมบานหินลาด 
หมูท่ี 8 ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500 
เมตร (งานดินเสริม 0.80 เมตร 
งานลูกรัง 0.20 เมตร งานหิน
คลุก 0.20 เมตร) พรอมงานตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
980713
จุดสิ้นสุด
944711

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

1125



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

672 กอสรางถนนลาดยาง
 บานใหม หมูที่ 3 
ตําบลสระจรเข 
เช่ือมบานหินลาด 
หมูท่ี 8  ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร (งานดินเสริม 0.80 เมตร
 งานลูกรัง 0.20 เมตร งานหิน
คลุก 0.20 เมตร) พรอมงานตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน
002756
จุดสิ้นสุด
944711

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

673 กอสราง/ซอมแซม
ถนนลาดยางผิว
จราจรAsphaltic 
Concrete บาน
หนองขี้แต หมูที่ 1  
ตําบลหนองบัวละคร 
เช่ือม บานหวยใหญ 
ตําบลหนองบัวตะ
เกียด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อกอสรางถนนที่มี
มาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,100 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.252716
101.846118
จุดสิ้นสุด
15.245869
101.787912

5,060,000 5,060,000 5,060,000 5,060,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

674 กอสรางถนน คสล. 
(ปอมตํารวจ) บาน
โนนสงา หมูที่ 7 
ตําบลหนองบัวละคร 
เช่ือมบานโนนสาย
ทอง หมูที่ 7 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อกอสรางถนนที่มี
มาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.254153
101.858482
จุดสิ้นสุด
15.280063
101.870551

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

675 กอสรางถนน คสล. 
บานบุงระกํา หมูที่ 8
 ตําบลหนองบัวละคร
 เช่ือมบานดอนกลอย
 หมูที่ 7 ตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อกอสรางถนนที่มี
มาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,600 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.216104
101.844582
จุดสิ้นสุด
15.21796
101.849140

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 จํานวนถนน
ที่ดีมีเพิ่มข้ึน

ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ความสะดวกการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

676 ปรับปรุงถนนหินคลุก
 บานพระหัวบึง หมูที่
 2 ตําบลดานนอก 
เช่ือมบานดอน
ตะแบง หมูท่ี 6 
ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,200 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.157465
E 101.845246
จุดสิ้นสุด
N 15.182055 
E 101.849232

660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

677 ปรับปรุงถนนหินคลุก
 บานพระหัวบึง หมูที่
 2 ตําบลดานนอก 
เช่ือมบานเข่ือน หมูที่
 5 ตําบลหนองบัว
ละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
800 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.182055
E 101.849232
จุดสิ้นสุด
N 15.197965
E 101.851572

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

678 ปรับปรุงถนนหินคลุก
 บานมะขามนอย 
หมูท่ี 5 ตําบลดาน
นอก อําเภอดานขุน
ทด เช่ือมบานสระขุด
 หมูที่ 14 ตําบล
บัลลังก อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,800  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,520 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.147049 
E 101.880279
จุดสิ้นสุด
N 15.179278 
E 101.885480

836,000 836,000 836,000 836,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

679 ปรับปรุงถนนหินคลุก
 บานดานนอก หมูท่ี
 4 ตําบลดานนอก 
เช่ือมบานหนองบง 
หมูท่ี 1 ตําบลดานใน
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
800 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.139925 
E 101.852531
จุดสิ้นสุด
N 15.124707 
E 101.848354

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน 
รอยละ 80 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

680 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal (สาย
หนองโสน-วะ
ตะแบก) บาน
หนองขุยคูเมือง หมูท่ี
 7 ตําบลหนองกราด
 อําเภอดานขุนทด 
เช่ือมบานกุดสระแกว
 หมูที่ 3 ตําบลวัง
ยายทอง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใชเสนทางสัญจร
ไป-มา และขนพืชผล
ทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,000 
เมตร

จุดเริ่มตน 
15.3251749
101.645840
จุดสิ้นสุด 
15.3453408
1015792948

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

681 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
หนองขุยคูเมือง หมูท่ี
 7 ตําบลหนองกราด
 เช่ือมบานสุขสันต 
หมูท่ี 14 เขต
เทศบาลตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใชเสนทางสัญจร
ไป-มา และขนพืชผล
ทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

จุดเริ่มตน 
15.3472342
101.69016123
จุดสิ้นสุด
15.32426952
101.6525995

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

682 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
โรงเรียนบานวัง
สนวน หมูที่ 6 -บาน
ไรชัยพันธ หมูที่ 12
 ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใชเสนทางสัญจร
ไป-มา และขนพืชผล
ทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

จุดเริ่มตน 
15.37047063
101.59322619
จุดสิ้นสุด 
15.36433590
101.59203529

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

683 กอสรางถนนหินคลุก
 สายบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 7 ตําบล
หนองกราด เช่ือม
บานสุขสันต หมูที่ 
14 เขตเทศบาล
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใชเสนทางสัญจร
ไป-มา และขนพืชผล
ทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน 
15.3472342
101.69016123
จุดสิ้นสุด
15.32426952
101.6525995

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน 
รอยละ 60 
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนได
ประโยชนในการ
สัญจรไป-มา
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

1130



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

684 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก (สามแยก
ถนนดานขุนทด - สี
คิ้วบานหินหลอง) 
ตําบลตะเคียน เช่ือม
บานหินดาด หมูท่ี 1
 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนการสัญจร
และ การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางจราจรใหมี
ความสะดวกปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

P 0793312 
UTM 1673886

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

สํานักการชาง

685 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บานหินลาด
 หมูที่ 8 (ถนนดาน
ขุนทด-สูงเนิน) 
ตําบลตะเคียน เช่ือม
บานหนองสาร หมูที่
 9 ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนการสัญจร
และการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางจราจรใหมี
ความสะดวกปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร P 794747 
UTM 1670858

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

686 กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก บาน
ตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน เช่ือม
บานหินดาด หมูท่ี 1
 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนการสัญจร
และ การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางจราจรใหมี
ความสะดวกปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

P 0785827 
UTM 1676748

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

สํานักการชาง

687 กอสรางถนนลาดยาง
 Asphaltic 
Concrete (สายทาง
 นม.2074) บาน
หนองปรือ หมูท่ี 9 
ตําบลบานแปรง 
เช่ือมบานหนองแหน
 หมูที่ 6 ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
เสนทางการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย 
มากยิ่งข้ึน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
15.3637 
101.7837 
x 798858
y 1700481 
จุดสิ้นสุด
15.3666 
101.7737 
x 797777 
y 1700787

2,648,000 2,648,000 2,648,000 2,648,000 มาตรฐาน
และ
ระยะทาง
ของถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรระหวางกัน

สํานักการชาง

1132



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

688 กอสรางถนนลาดยาง
 Cape Seal บาน
ฝายโบสถ หมูท่ี 2 
ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือม บานหนองบัว
โคก หมูที่ 1 ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ดานขุน
ทด

เพื่อใหประชาชนไดมี
เสนทางการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย 
มากยิ่งข้ึน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

15.3784
101.7979 
x 800362 
y 1702124

8,113,000 8,113,000 8,113,000 8,113,000 มาตรฐาน
และ
ระยะทาง
ของถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรระหวางกัน

สํานักการชาง

689 ซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
นานิคม - หนองยาว
 ตําบลดานชาง 
เช่ือมตอ ตําบลหวย
ยาง และตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
ขางละ  1  เมตร ระยะทาง 
20,000  เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ

จุดเริ่มตน         
N 1727427   
E 221764 
จุดสิ้นสุด         
N 1725860  
E 205376

55,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

690 กอสราง
ถนนลาดยางสาย
สระครก - หญาคา 
ตําบลหนองแจงใหญ
 อําเภอบัวใหญ 
เช่ือมตอ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ

จุดเริ่มตน
N 1724405
E 215103
จุดสิ้นสุด
N 1724153
E 217524

9,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

691 ซอมแซม
ถนนลาดยางจาก
บานไร หมูท่ี 6 
ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
ทางรถไฟ บานโคก
เพ็ด หมูที่ 2 ตําบล
เมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(เสนทางลัดเขต
เช่ือมตอระหวาง
อําเภอบัวใหญ ถึง 
อําเภอคง)

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ระยะทางทั้งสิ้น 5,400 เมตร มี
ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร

จุดเริ่มตน
N 217576 
E 1714787
จุดสิ้นสุด
N 214696  
E1711192

15,660,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

692 ซอมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
จากบานดอนหัน 
หมูท่ี 8 ถึง บาน
ดอนชุมชาง หมูที่ 
10 (ถนน อบจ.นม.)
 ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,675 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 13,400 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.518532°
E102.322132°
จุดสิ้นสุด
N 15.512642°
E102.325915°

3,000,000 3,106,000 รอยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคมได
อยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

693 กอสรางถนนหินคลุก
จากบานปาตอง หมู
ที่ 12 ตําบลโนน
ทองหลาง ถึง บาน
หนองบัวสะอาด หมู
ที่ 1 ตําบลหนองบัว
สะอาด  อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1486 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไมมี
ไหลทาง

จุดเริ่มตน 
N 213947 
E 1713802  
จุดสิ้นสุด           
N 215447    
E 1724357

541,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

694 กอสรางถนนลูกรัง 
จากบานไร หมูท่ี 6 
ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานดอนดู หมูท่ี 10
 ตําบลเมืองคง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,635
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม
มีไหลทาง

จุดเริ่มตน 
N 217031
E 1714839  
จุดสิ้นสุด            
N 214554     
E 1715714

595,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

695 กอสรางถนนหินคลุก
 จากบานไร หมูที่ 6
 ตําบลโนนทองหลาง
 อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานเกาคอ ตําบล
หนองมะนาว อําเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 3,594
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม
มีไหลทาง

จุดเริ่มตน
N 216769
E 1714779
จุดสิ้นสุด
N 213788
E 1713952

1,304,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

696 กอสรางถนนหินคลุก
 จากบานหนองนา
โคก หมูที่ 4 ตําบล
โนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานหัวหนอง เขต
เทศบาลเมืองบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6,500
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม
มีไหลทาง

เริ่ม 
N 219585 
E 1718177 
สิ้นสุด              
N 222527    
E 1720679

2,357,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

697 ปรับปรุงถนนหิน
คลุกบานหนองไขผํา
 หมูที่ 10 ตําบล
หนองแจงใหญ ถึง 
บานหนองนาโคก 
หมูท่ี 4  ตําบลโนน
ทองหลาง  อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน
N1720519729
E216633.031
จุดสิ้นสุด
N1719634854
E217201771

500,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

698 ซอมแซมถนนหิน
คลุก เช่ือมระหวาง
ตําบล จากบานโคก
เพ็ด หมูที่ 3 ตําบล
กุดจอก ถึงตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร
 ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

E:233928.64
N:1723077.74

718,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

699 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิว
จราจร แอสฟลทติก
คอนกรีตสายบาน
ออยชาง ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ 
เช่ือมตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร

N1727473.01
E230977.14

6,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

700 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานโสกแซง 
หมูท่ี 8 ตําบลโนนตา
เถร อําเภอโนนแดง 
 ถึงบานโคกนอย 
หมูท่ี 10 ถึง บาน
โคกสะอาด หมูที่ 11
 ตําบลดอนตะหนิน 
อําเภอบัวใหญ ถึง 
บานหนองพรานปาน
 หมูที่ 6 ตําบลเทพา
ลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 3,500
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริมตน 
N 15 25 45   
E  102 27 12 
จุดสิ้นสุด 
N 15 23 58  
E 102 26 45

9,700,000 9,700,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

701 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางสาย
บานน้ําบา หมูที่ 3 
ถึง บานโนนนางาม 
หมูท่ี 9  ตําบลดอน
ตะหนิน เชื่อมตอ
บานนาดอนบก หมูท่ี
 4 ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง  5 เมตร  
ยาว  2,100  เมตร

จุดเริมตน
N 15284537
E 102273518
จุดสิ้นสุด
N 15285412 
E 102264657

5,000,000 5,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1138



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

702 กอสรางถนนลูกรัง
บานโนนสีสุก หมูท่ี 
10 ตําบลเสมาใหญ 
เช่ือมตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 5,700
 เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน          
N154927472
E1024017017 
จุดสิ้นสุด
N154970207
E1023638989

2,109,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

703 กอสรางถนนลาดยาง
 บานสระไผ หมูที่ 4 
 ตําบลดานชาง ถึง 
บานโคกสวาง หมูที่ 
4 ตําบลขุนทอง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง ๕ ม. ยาว ๑.๘๕๐ ม.
 พรอมไหลทาง

เริ่ม 
N15663304 
E102397649 
สิ้นสุด  
N1566444   
E102380847

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

704 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานหนองเม็ก 
หมูท่ี 9 ตําบลดาน
ชาง ถึงบานน้ําออม 
ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 3,200
 เมตร

เริ่ม 
N15640451 
E102415695
สิ้นสุด  
N15605693  
E102419257

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

705 กอสรางถนนลาดยาง
 จากบานหนองเม็ก 
หมูท่ี 9 ตําบลดาน
ชาง ถึง บานหวยโจด
 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2,000
 เมตร

เริ่ม 
N1563574  
E10241518 
สิ้นสุด  
N15645638 
E10243859

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

706 กอสรางถนนหินคลุก
 จากโคงทางไปบาน
หวยโจด ตําบลบัว
ใหญ ขึ้นไปโคกหิน
หลองนอย ถึง
ถนนลาดยางเสน
หนองเม็กไปบาน
รกฟา ตําบลดานชาง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว 2,0๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

เริ่ม 
N15637848  
E102419407 
สิ้นสุด  
N15650545   
E102411897

1,287,000 1,287,000 1,287,000 1,287,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

707 กอสรางถนน คสล.
บานหวยครอ หมูที่ 
5 ตําบลหวยยาง ถึง
บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 
ตําบลหวยยาง ถึง
บานกะพี้ ตําบล
หนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
พรอมลงดินไหลทาง

N 15.373429 
E 102.181799

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

1140






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

708 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวเคฟ
ซีล บ้านหนองตะไก้ 
ต าบลบัวใหญ่ เชื่อม
บ้านอ้อยช้าง ต าบล
กุดจอก อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,600
 เมตร

เร่ิมต้น
N 223527 
E 1726391 
จดุส้ินสุด
N 223344 
E 1727827

1,958,500 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

709 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีตบ้านน้ าอ้อม
 ต าบลบัวใหญ่ 
เชื่อมต่อเทศบาล
เมืองบัวใหญ่ อ าเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,550
 เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น 
N 223527 
E 1726391 
จดุส้ินสุด 
N 223344 
E 1727828

4,712,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

710 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายป่าตอง
 - หลุบกุง ต าบลบัว
ใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
เชื่อมต่อบ้านโนนจาน
 ต าบลบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,600
 เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น 
X 225604 
Y 1731895
จดุส้ินสุด
X 225850
Y 1733659

5,568,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

711 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านหนอง
พะเนียด ต าบลบัว
ใหญ่ เชื่อมต่อบ้าน
อ้อยช้าง ต าบลกุด
จอก อ าบลบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

เร่ิมต้น
X 227161 
Y 172404 
ส้ินสุด 
X 231827 
Y 172639

1,224,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

712 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านหนอง
พะเนียด ต าบลบัว
ใหญ่ เชื่อมต่อเขต
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
 อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400
 เมตร หนา 0.10 เมตร

เร่ิมต้น
X:226944 
Y:1724957
จดุส้ินสุด
X:225780
Y:1724110

1,224,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

713 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านหนองปรือ 
ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ 
เชื่อมต่อบ้านขาม
ป้อม ต าบลบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
X:226457 
Y:1728995
จดุส้ินสุด
X:227392
Y:1730837

977,500 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

714 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านหนองห้วย
โจด ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ 
เชื่อมต่อบ้านขาม
ป้อม ต าบลบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
X:226045 
Y:1731316 
จดุส้ินสุด
X:228350 
Y:1731752

1,700,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

715 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวเคฟ
ซีลจากสุสานบ้านน้ า
อ้อม ต าบลบัวใหญ่ 
เชื่อมต่อบ้านหนอง
เม็ก ต าบลด่านช้าง 
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 7  เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จดุเร่ิมต้น
X:222934 
Y:1727211 
จดุส้ินสุด
X:222987
Y:1728185

1,071,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

716 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านโจด ต าบล
บัวใหญ่ เชื่อมต่อ
บ้านหนองเม็ก 
ต าบลด่านช้าง 
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
X:225467 
Y:1731395 
จดุส้ินสุด
X:223140 
Y:1730368

1,487,500 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

717 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านดอนฆ่าเสือ
 ต าบลบัวใหญ่ 
เชื่อมต่อ ต าบลกุด
จอก อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
2,920 เมตร หนา 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
X:225090 
Y:1711828 
จดุส้ินสุด
X:227319 
Y:1722970

1,241,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

718 ซ่อมแซมถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต บ้าน
หนองตะไก้ ต าบลบัว
ใหญ่ เชื่อมบ้าน
อ้อยช้าง ต าบลกุด
จอก อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
3,416 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 20,496 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น
N 15.590632°
E102.441780°
จดุส้ินสุด
N 15.592766°
E102.458502°

2,000,000 2,700,000      2,000,000       1,660,000 ร้อยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

719 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสองชั้น
เชื่อมระหว่างต าบล 
(จากบ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 6 - บ้านขาม
เต้ีย ต าบลห้วยยาง) 
ต าบลขุนทอง 
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
2. เพื่อให้เกษตรกรใช้
เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
226.34 เมตร หนา 2.5 ซม. 
ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร หรือ
มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,037.06 ตร.ม.

N 15.648168 
E 102.338705

1,000,000 ร้อยละ 60 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

720 ปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก บ้านหนอง
โดน หมู่ที่ 7 (หน้า
โรงเรียน-สุดเขต
ต าบลท่าวัด อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น) ต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ่ 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อให้เกษตรกรใช้
เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,150 ม. 
หนา 0.10 ม.

N 15707773 
E 102385623

2,150,000 ร้อยละ 60 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

721 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
เกล็ดล้ิน หมู่ที่ 11 
(สายบ้านเกล็ดล้ิน-
เชื่อมต าบลโนน
ส าราญ) ต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ่ 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อให้เกษตรกรใช้
เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

N 15697815
E 102339696

3,000,000 ร้อยละ 60 
ประชาชนมี
ความ พึง
พอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

722 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคปซีล จากถนน
ทางหลวงสาย 24 
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1
  ต าบลธงชัยเหนือ 
เชื่อมบ้านฉัตรมงคล
 หมู่ที่  14 เทศบาล
ต าบลเมืองปัก 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.02 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N14.45348
E102.0154
จดุส้ินสุด
N14.44466
E102.0143

2,100,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ส านักการช่าง

723 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคปซีล จากถนนสาย
 24 บ้านหนองด่าน
ช้าง หมู่ที่ 6 ต าบล
ธงชัยเหนือ เชื่อม
บ้านหนองล้างช้าง 
หมู่ที่ 7 -บ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 10 
ต าบลโคกไทย 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.02 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N14.46092
E102.0755
จดุส้ินสุด
N14.48426
E102.0001

3,000,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

724 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางเคปซีล 
จากถนนสาย 304 
บ้านอ่างหินเหนือ 
หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้าน
อ่างห้วยยาง หมู่ที่ 
13 ต าบลธงชัยเหนือ
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.02 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N14.48425
E102 03’07
จดุส้ินสุด
N14.47548
E102.0509

1,300,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ส านักการช่าง

725 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
บ้านใหม่เชียงสา หมู่
ที่ 10 ต าบลสะแก
ราช เชื่อมบ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที่ 8 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร พื้นที่ไม่น้อย 5,000 ตร.ม.

เร่ิมต้น
48181444E
1621216N 
ส้ินสุด 
48181268E 
1622059N

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนต าบล
สะแกราชและ
ต าบลข้างเคียง
เดินทางได้
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

726 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 
ต าบลสะแกราช 
เชื่อมบ้านปอนาง
เหริญ หมู่ที่ 6 ต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
48183154E
1620136N 
จดุส้ินสุด 
48183325E 
1621795N

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนต าบล
สะแกราชและ
ต าบลข้างเคียง
เดินทางได้
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

727 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 Cape Seal สาย
จากมอยายเพลีย 
บ้านใหม่คลองเตย 
หมู่ที่ 14 ต าบล
สะแกราช อ าเภอปัก
ธงชัย เชื่อมบ้านตะ
กุดรัง หมู่ที่ 4 ต าบล
อุดมทรัพย์ อ าเภอ
วังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและการ
คมนาคมขนส่ง
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
48178632E 
1614907N 
จดุส้ินสุด 
48177729E 
1613766N

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนต าบล
สะแกราชและ
ต าบลข้างเคียง
เดินทางได้
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

1148






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

728 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 (เสริมคันดิน) บ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 
3 ต าบลภูหลวง 
เชื่อมบ้านหนองขอน
 หมู่ที่ 8 ต าบลสุข
เกษม อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 60,000 ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
N1613917 
E815522  
จดุส้ินสุด
N1616264 
E815742

3,500,000 3,500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

729 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 (เสริมคันดิน) บ้าน
หนองกก หมู่ที่ 7 
ต าบลภูหลวง เชื่อม
บ้านหนองปรือ หมู่ที่
 9 ต าบลง้ิว อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร 
งานดินหนา 0.50 เมตร หรือมี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 
ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
N1613319 
E821612 
จดุส้ินสุด
N1613371 
E821262

3,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

730 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 (Cap Seal) บ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 
3 ต าบลภูหลวง 
เชื่อมบ้านหนองขอน
 หมู่ที่ 9 ต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 60,000 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
N1613917 
E815522 
จดุส้ินสุด
N1616264 
E815742

3,000,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

731 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 (Cap Seal) บ้าน
ห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 
ต าบลภูหลวง เชื่อม
บ้านหนองกก หมู่ที่ 
7 ต าบลง้ิว อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
N1619698 
E821976
จดุส้ินสุด
N1619845 
E821864

3,600,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ส านักการช่าง

732 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก บ้านนกออก
 หมู่ที่ 10 ต าบลนก
ออก เชื่อมส่ีแยก
ป้อมต ารวจ บ้านนาง
เหริญ หมู่ที่ 6 ต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,670 
เมตร หนา 0.04 เมตร

จดุเร่ิมต้น
1626339N 
180210E 
จดุส้ินสุด
1622928N 
182966E

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 70

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา

ส านักการช่าง

733 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 บ้านนกออก หมู่ที่ 6
 ต าบลนกออก 
เชื่อมบ้านนาแค หมู่
ที่ 4 ต าบลเมืองปัก 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและลดการเกิด
อุบัติเหตุ
2.เพื่อให้การขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
สะดวกมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N180763
E 1626565  
จดุส้ินสุด
N181432 
E1628076

540,000 540,000 540,000 540,000 1.ประชาชน
พงึพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อย
ละ 70
2.ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบน
ถนนร้อยละ 5

1.ประชาชนใน
ต าบลนกออก
และใกล้เคียง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก
2.จ านวน
อุบัติเหตุลดลง

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

734 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านไม้เส่ียว หมู่ที่ 9
 ต าบลดอน อ าเภอ
ปักธงชัย เชื่อมบ้าน
ลาดขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าลาดขาว 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่ที่
บ้านและระหว่างต าบล

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
14 40'29.81
102 6'32.21
จดุส้ินสุด
14 40'32.56
102 7'36.84"

4,950,000 ถนนคสล. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ในหมู่ที่บ้านและ
ระหว่างต าบล

ส านักการช่าง

735 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านไม้เส่ียว หมู่ที่ 9
 ต าบลดอน เชื่อม
บ้านโคกขุนละคร 
หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่ที่
บ้านและระหว่างต าบล

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
14 40'27.96
102 6'9.03
จดุส้ินสุด
14 39'39.88
102 4'54.42

3,360,000 ถนนลาดยาง
 จ านวน 1 
สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ในหมู่ที่บ้านและ
ระหว่างต าบล

ส านักการช่าง

736 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านโกรกหว้า หมู่ที่
 11 ต าบลดอน 
อ าเภอปักธงชัย 
เชื่อมบ้านหนอง
แปลน หมู่ที่ 11 
ต าบลท่าลาดขาว 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่ที่
บ้านและระหว่างต าบล

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
14 39'12.77
102 7'26.43
จดุส้ินสุด
14 39'49.26
102 8'5.90

4,800,000 ถนนลาดยาง
 จ านวน 1 
สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ในหมู่ที่บ้านและ
ระหว่างต าบล

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

737 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง(Cape 
Seal) บ้านมะค่า 
หมู่ที่ 4 ต าบลส าโรง 
เชื่อมต าบลสะแกราช
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น
2.เพื่อให้เกิดความ
สะดวก สบายแก่
ประชาชน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

N14.660879 
E102.059945

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ส าโรงและต าบล
สะแกราช
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่าง
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

738 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(Cape Seal) สาย
บ้านโคกขุนละคร 
หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง 
เชื่อมบ้านโกรกหว้า 
หมู่ที่ 11 ต าบลดอน
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น
2.เพื่อให้เกิดความ
สะดวก สบายแก่
ประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร

N14.66039 
E102.09142

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ส าโรงและต าบล
ดอนเดินทาง
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย

ส านักการช่าง

739 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(Cape Seal) สาย
บ้านโคกขุนละคร 
หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง 
เชื่อมบ้านไม้เส่ียว 
หมู่ที่ 9 ต าบลดอน 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น
2.เพื่อให้เกิดความ
สะดวก สบายแก่
ประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร

N14.66066 
E102.09145

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ส าโรงและต าบล
ดอนเดินทาง
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

740 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(Cape Seal)สาย
บ้านหนองประดู่ หมู่
ที่ 3 ต าบลส าโรง 
อ าเภอปักธงชัย - 
ถนน รพช. 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น
2.เพื่อให้เกิดความ
สะดวก สบายแก่
ประชาชน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,600 
เมตร

N14.63523 
E102.08503

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ส าโรงและ
อ าเภอครบุรีได้
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

ส านักการช่าง

741 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(Cape Seal) สาย
บ้านโพนทรายใต้ 
หมู่ที่ 10 ต าบล
ส าโรง เชื่อมบ้าน
พร้าว หมู่ที่ 4 ต าบล
ดอน อ าเภอปักธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ของท้องถิ่น
2.เพื่อให้เกิดความ
สะดวก สบายแก่
ประชาชน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 980 
เมตร

N14.676061 
E102.081684

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีเส้นทางที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ส าโรงและต าบล
ดอนได้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

ส านักการช่าง

742 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายไร่องุ่น บ้านดู่
นอก หมู่ที่ 6 ต าบล
เมืองปัก เชื่อมบ้าน
มาบเชือก หมู่ที่ 7 
ต าบลธงชัยเหนือ 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น
14.44'0.94"N
102.3´16.85"E
จดุส้ินสุด
14.44'35.62"N
102.3' 8.33" E

2,000,000 ถนนลาดยาง
 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

743 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายศาลาตาปู่ 
บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16 
ต าบลเมืองปัก เชื่อม
บ้านมาบเชือก หมู่ที่
 7 ต าบลธงชัยเหนือ
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 864 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น 
14.43'53.96N
102.3´29.57E 
จดุส้ินสุด 
14.44'42.46N 
102.3' 44.78E

3,000,000 ถนนลาดยาง
 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-
มา

ส านักการช่าง

744 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนน 304 บ้าน
ง้ิว หมู่ที่ 3 ต าบลง้ิว 
เชื่อมบ้านหนองโดน
 หมู่ที่ 5 ต าบลสุข
เกษม อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทางของประชาชน
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
การจราจร

ยาว 11,000 เมตร จดุเร่ิมต้น 
N 14.411980 
E 102.010149 
จดุส้ินสุด 
N 14.403226 
E 101.592943

20,000,000 20,000,000 ถนน คสล. 1
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

ส านักการช่าง

745 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองปรือ หมู่ที่
 9 ต าบลง้ิว เชื่อม
ต าบลภูหลวง 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทางของประชาชน
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
การจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น 
N 14.384065 
E 101.584146 
จดุส้ินสุด 
N 14.373560 
E 101.583372 

4,000,000 4,000,000 ถนน คสล.  
1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

746 ปรับปรุงผิวลาดยาง 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9
 ต าบลเกษมทรัพย์ 
เชื่อมสามแยกบ้าน
หนองปล้อง หมู่ที่ 4
 ต าบลง้ิว อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนได้
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร

จดุเร่ิมต้น
1625273 N
182617 E
จดุส้ินสุด
1622805 N
178282 E

3,000,000 ถนนลาดยาง
 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

ส านักการช่าง

747 ก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปอ
นางเหริญ หมู่ที่ 6 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
เชื่อมบ้านขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 8 ต าบลสะแก
ราช อ าเภอปักธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนได้
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
1622372 N
182804 E 
จดุส้ินสุด
1620308 N
182669 E

3,000,000 ถนน คสล. 1
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

ส านักการช่าง

748 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนมะเฟือง 
หมู่ที่ 8 ต าบลเกษม
ทรัพย์ เชื่อมบ้าน
เชียงสา หมู่ที่ 9 
ต าบลสะแกราช 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนได้
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
1622464 N 
180970 E 
จดุส้ินสุด
1621949 N
180780 E

1,000,000 ถนน คสล. 1
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

749 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบคลองโนนส าโรง
 หมู่ที่ 4 -บ้านโนน
ส าโรง หมู่ที่ 3 
ต าบลล านางแก้ว 
(เขตภูหลวงบ้านล า
ประโคน ฝ่ังขวา)
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่ปลอดภัยของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
UTM814843
1612927 
จดุส้ินสุด
UTM814258
1614806

1,600,000 ถนนหินคลุก
 1 สาย

1.มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
2.ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

ส านักการช่าง

750 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 สายเลียบคลองโนน
ส าโรง หมู่ที่ 4-บ้าน
ล าประโคน หมู่ที่ 3 
(เขตภูหลวงบ้านล า
ประโคน ฝ่ังซ้าย) 
ต าบลล านางแก้ว 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่ปลอดภัยของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,000 ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
UTM814226
1614801
จดุส้ินสุด
UTM814850
1612978

1,600,000 ถนนหินคลุก
 1 สาย

1.มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
2.ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก ปลอดภัย

ส านักการช่าง

751 ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากสายท่าม่วง 
คลองกลาง บ้านคร
สาร หมู่ที่ 2 ต าบล
ตะคุ เชื่อมบ้านสวน
หอม หมู่ที่ 14 
ต าบลตูม อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 
2.เพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 820827
1629765 
จดุส้ินสุด
47 P 819827
1627694

1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
2.ผลผลิตทาง
การเกษตรขนส่ง
สะดวกรวดเร็ว

ส านักการช่าง

1156






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

752 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เรียบคลอง
ชลประทาน บ้าน
อุโลกโนนรัง หมู่ที่ 4
 ต าบลตะคุ เชื่อม
บ้านโนนตูม หมู่ที่ 
10 ต าบลเมืองปัก 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้ สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น 
47 P 820790
162985 
จดุส้ินสุด
48 P 178055
1629986

5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
2.การสัญจรไป
มาสะดวก
3.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

753 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านอุโลกโนนรัง 
หมู่ที่ 4 ต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชัย 
เชื่อมบ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
ตะไก้ อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 820015
1630615 
จดุส้ินสุด
47 P 813832
1635437

15,120,000 15,120,000 15,120,000 15,120,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
2.การสัญจรไป
มาสะดวก
3.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

1157






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

754 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหนองนมนาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลตะคุ 
เชื่อมบ้านพันธุส์งวน
 หมู่ที่ 3 ต าบลธงชัย
เหนือ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 8.00  เมตร ยาว 3,500 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
821663.24E
1639289.62N 
จดุส้ินสุด
48 P 
179279.58E
1640141.00N 

11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

755 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหนองนมนาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลตะคุ 
เชื่อมบ้านโคกกรวด 
หมู่ที่ 2  ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
821834.97E
1639916.93N 
จดุส้ินสุด
47 P 
822686.79E
1643932.55N 

10,080,000 10,080,000 10,080,000 10,080,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

756 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านหนอง
นมนาง หมู่ที่ 8 
ต าบลตะคุ อ าเภอ
ปักธงชัย เชื่อมบ้าน
หนองพยอม หมู่ที่ 6
 ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,200  
เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
821303.24E 
1639015.80N 
จดุส้ินสุด
47 P 
818182.40E
1638936.69N 

11,752,000 11,752,000 11,752,000 11,752,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

1158






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

757 ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากคลอง
ชลประทาน บ้าน
ใหม่สุขัง หมู่ที่ 11 
ต าบลตะคุ อ าเภอ
ปักธงชัย เชื่อมบ้าน
โคกสูง ต าบลหนอง
ตะไก้ อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P
816086.23E
1629905.99N 
จดุส้ินสุด
4+E85 P 
812555.44E 
1631890.58N 

2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

758 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 (ไร่นายพิษ เภาตะคุ)
 บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ที
 11 ต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชัย 
เชื่อมที่
สาธารณประโยชน์
หนองขอนแก่น 
ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
815645.11E
1631422.07N 
จดุส้ินสุด
47 P 
816116.58E
1629905.69N 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

1159






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

759 ก่อสร้างถนนคันดิน
บ้านหนองตาด หมู่ที่
 12 (จากสนามชน
ไก)่ ต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชัย 
เชื่อมบ้านโนนสะแบง
 หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองตะไก้ อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตร สูง 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
815834.33E
1635230.65N 
จดุส้ินสุด
47 P 
813680.74E
1635375.23N 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

760 ก่อสร้างถนนคันดิน
(เส้นทางรถไฟเล็ก) 
บ้านหนองตาด หมู่ที่
 12 ต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชัย 
เชื่อมบ้านโนนสะแบง
 หมู่ที่ 8  ต าบล
หนองตะไก้ อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร สูง 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
813526.92E
1637183.60N 
จดุส้ินสุด
47 P 
814187.42E
1634467.59N 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

1160






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

761 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านแปะ หมู่ที่ 13
 ต าบลตะคุ อ าเภอ
ปักธงชัย เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 24 
ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000  
เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
819432E
1633640N 
จดุส้ินสุด
47 P 
818430E
1636215N
         

15,120,000 15,120,000 15,120,000 15,120,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

762 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางจาก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 24 ผ่าน
บ้านหนองตาด หมู่ที่
 12 ต าบลตะคุ 
เชื่อม บ้านสวนหอม
 หมู่ที่ 14 ต าบลตูม
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10,700
 เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
816333.86E
1636812.46N 
จดุส้ินสุด
47 P 
818587.79E
162754.43N 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

1161






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

763 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหันเหนือ 
หมู่ที่ 15 ต าบลตะคุ 
เชื่อมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
24 ต าบลธงชัยเหนือ
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
177110E
1632078N 
จดุส้ินสุด
47 P 
822792.29E
1634682.05N 

11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

764 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนน หมู่ที่ 19 
ต าบลตะคุ อ าเภอ
ปักธงชัย เชื่อมบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 12
 ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย เพื่อให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 P 
811434.66E
1628710.82N 
จดุส้ินสุด
47 P 
811215.76E
1629294.89N  

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิต
ทางการรวดเร็ว

ส านักการช่าง

1162






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

765 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   
คุ้มบ้านใหม่น้ าพุ 
บ้านซับตะเคียน หมู่
ที่ 10 ต าบลกลางดง
 เชื่อมต าบลพญาเย็น
 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา ปลอดภัย
 และลดอุบัติเหตุ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
3,879 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 23,274 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น
N 14.648686°
E101.223127°
จดุส้ินสุด 
N 14.648919°
E101.232225°

1,800,000 2,000,000      2,000,000       1,850,000 ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 
จ านวน 272
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ส านักการช่าง

766 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหนองขวาง หมู่
ที่ 5 ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง 
เชื่อมบ้านวังขอน 
หมู่ที่ 14 ต าบล
ระเริง อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7,670 
เมตร (สะพาน 3 แห่ง)

จดุเร่ิมต้น 
E 7774๓๘๙ 
N๑๖๑๐๔๙๖ 
จดุส้ินสุด 
E ๗๙๕๙๓๕ 
N ๑๖๐๕๙๓๑

    37,697,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

1163






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

767 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคปซีล บ้านหนอง
หมาก หมู่ที่ 2 
ต าบลคลองม่วง 
เชื่อมบ้านโป่งกระทิง
 หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
กะทะ อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มาได้สะดวก
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

14.34'52.99N 
101.38'30.13E

      2,300,000 ประชาชนมี
เส้นทาง
สัญจรเพิ่มอีก
 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

ส านักการช่าง

768 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านมอทรายทอง 
หมู่ที่ 10 ต าบลวัง
ไทร เชื่อมบ้านศาล
เจ้า หมู่ที่ 12 ต าบล
คลองม่วง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความสะดวก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร

เร่ิมต้น 
47 UTM
P0785062 
1623428 
ส้ินสุด 
47 UTM
P0786326
1623471

1,980,000 ถนนลาดยาง
ยาว 1,100 
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความ
สะดวก

ส านักการช่าง

769 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหินดาด หมู่ที่ 5
 ต าบลวังไทร เชื่อม
บ้านหนองไทร หมู่ที่
 11 ต าบลคลองม่วง
 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความสะดวก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
47 UTM
P0783071
1622305 
จดุส้ินสุด  
47 UTM
P0783483
1621428

1,980,000 ถนนลาดยาง
ยาว 1,100 
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาด้วยความ
สะดวก

ส านักการช่าง

1164






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

770 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
หนองอีเหลอ หมู่ที่ 6
 ต าบลปากช่อง 
เชื่อมบ้านหนองใหญ่
 หมู่ที่ 10 ต าบลจัน
ทึก อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง ประชาชนมีความ
สะดวกและรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
0738531
1599844 
จดุส้ินสุด
0754381
1635235

2,596,000 จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

771 ก่อสร้างหรือซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก บ้าน
ขนงพระเหนือ หมู่ที่
 1 (สะพานขนงพระ
เหนือ-คุ้มบ้านคลอง
เสือ) ต าบลขนงพระ 
เชื่อมบ้านเกาะแก้ว 
หมู่ที่ 14 ต าบลหมูสี
 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,325  
เมตร

จดุเร่ิมต้น
47P0766367
UTM1616156
จดุส้ินสุด 
47P0764531
UTM1616156

8,578,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

772 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากคุ้ม
มอหลักหิน หมู่ที่ 5 
ต าบลกลางดง เชื่อม
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
752900E 
1622000N 
จดุส้ินสุด
753100E 
1623200N

1,800,000 ร้อยละ 100
 ของเป้าหมาย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเส่ียงการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

1165






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

773 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านสระน้ าใส หมู่ที่
 7 ต าบลโป่งตาลอง 
เชื่อมต าบลขนงพระ 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กว้าง 6.00 เมตร 1,000 เมตร จดุเร่ิมต้น
๔๗ p
๗๗๑๕๓๕.๔๔E
๑๖๑๑๘๔๔.๘๙N
จดุส้ินสุด
๔๗ p
๗๗๒๕๐๔.๕๐E
๑๖๑๑๗๗๖.๐๙N

4,000,000 ถนนกว้าง 
6.00 เมตร 
1,000 เมตร 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเส่ียงการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

774 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านมอตะเคียน 
หมู่ที่ 9 ต าบลโป่ง
ตาลอง เชื่อมบ้าน
ซับส าราญ หมู่ที่ 11
 ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กว้าง 6.00 เมตร 1,000 เมตร จดุเร่ิมต้น
๔๗ p
๗๗๙๗๘๐E
๑๖๐๕๗๑๓N
จดุส้ินสุด
๔๗ p
๗๗๘๙๗๔E
๑๖๐๖๒๖๔N

4,000,000 ถนนกว้าง 
6.00 เมตร 
1,000 เมตร 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเส่ียงการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

775 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 
4 ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง 
เชื่อมบ้านโป่งค่าง 
หมู่ที่ 8 ต าบลระเริง
 อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10,000
 เมตร (สะพาน 2 แห่ง)

จดุเร่ิมต้น
E๗๘๓๙๒๙ 
N๑๖๐๘๗๒๕ 
จดุส้ินสุด
E๗๘๙๗๕๔ 
N๑๖๑๒๒๕๖

    47,388,700 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ๘๐ ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

1166






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

776 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านป่าตะเคียน 
หมู่ที่ 17 ต าบลวัง
กะทะ อ าเภอปาก
ช่อง เชื่อมบ้านยุบอี
ปูน ต าบลวังหมี 
อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร (สะพาน 1 แห่ง)

จดุเร่ิมต้น
E ๗๙๐๒๙๓ 
N๑๖๐๑๙๔๒
จดุส้ินสุด
E๗๙๒๙๑๑ 
N๑๖๐๐๗๒๔

    16,214,300 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ๘๐ ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

777 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านยางบ่องสามัคคี
 หมู่ที่ 21 ต าบลวัง
กะทะ เชื่อมบ้าน
หนองหมาก ต าบล
คลองม่วง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,700 
เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร

จดุเร่ิมต้น
E๒๙๙๐๔๒
N๑๖๐๗๖๕๖
จดุส้ินสุด
E๖๔๕๖๑๖
N๑๖๑๐๘๖๑

    16,214,300 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ๘๐ ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

778 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านบุญบันดาล หมู่
ที่ 2 ต าบลกลางดง 
เชื่อมบ้านวงษ์เกษตร
 ต าบลหนองน้ าแดง 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ปี 61 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  
ปี 62 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  
ปี 63 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2
 ,000 เมตร 
ปี 64 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จดุเร่ิมต้น
745850E 
1619950N
จดุส้ินสุด
759000E 
1616400N

      6,000,000      6,000,000      6,000,000 ร้อยละ 100
 ของเป้าหมาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

779 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านถ้ าเต่าพัฒนา 
หมู่ที่ 15 ต าบล
กลางดง เชื่อมบ้าน
อ่างหิน ต าบลพญา
เย็น อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา ปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
741800E
1627400N
จดุส้ินสุด
742150E 
1628500N

      1,950,000 ถนนกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 1,300 
เมตร

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ส านักการช่าง

780 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านถ้ าเต่าพัฒนา 
หมู่ที่ 15 ต าบล
กลางดง เชื่อมบ้าน
ปางหัวช้าง ต าบล
พญาเย็น อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา ปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
743150E 
162800N
จดุส้ินสุด
743100E 
1629750N

      3,000,000 ถนนกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ส านักการช่าง

781 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
คุ้มป่าเสียด หมู่ที่ 5 
ต าบลกลางดง เชื่อม
บ้านซับน้ าเย็น 
ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา มีความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
955 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 4,775 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น
N 14.661708° 
E101.318477°
จดุส้ินสุด
N 14.669033° 
E101.318591°

     1,700,000 ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 
จ านวน 272
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การจราจร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

782 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 จากคุ้มยุบใหญ่ หมู่
ที่ 15 ต าบลกลางดง
 เชื่อมบ้านหัวโกรก 
ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
741250E 
1623400N
จดุส้ินสุด
740300E 
1623800N

         800,000 ร้อยละ 100
 ของเป้าหมาย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดความเส่ียงการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

783 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคปซีล บ้านป่ากล้วย
 หมู่ที่ 15 ต าบลวัง
กะทะ อ าเภอปาก
ช่อง เชื่อมบ้าน
หนองน้ าแดง ต าบล
วังหมี อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร

จดุเร่ิมต้น 
47P E796580 
N1605451 
จดุส้ินสุด
47P E797123 
N1604470

      3,185,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ๘๐ ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

784 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคปซีล บ้านซับ
เศรษฐี หมู่ที่ 1 
ต าบลคลองม่วง 
เชื่อมบ้านวังไทร 
ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง เพื่อการสัญจรไป-มาที่
สะดวก และการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 
เมตร

14.39'37.36N 
101.35'06.88E

      3,220,000 ประชาชนมี
เส้นทาง
สัญจรเพิ่มอีก
 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ไป-มาและขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรที่
สะดวก

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

785 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายในเมือง หมู่ที่ 
11 ต าบลในเมือง - 
ถนนฝ่ัง อบต.นิคม
สร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึงให้
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนทั้งสองต าบล
2.เพื่อให้เกิดการลด
ต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด

ผลผลิต
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 1
 สาย
สถานที่ด าเนินการ
เร่ิมต้ังแต่ฝ่ัง อบต.ในเมือง หมู่ที่ 
 11 ถึงถนนฝ่ัง อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต าบลในเมืองประมาณ
 10,000 คนและประชาชน
ต าบลนิคมสร้างตนเองประมาณ 
10,000 คน

จดุเร่ิมต้น
N1678850
E0230866
จดุส้ินสุด
N1676733
E0230870

        5,000,000 ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากถนน

ประชาชนมีถนน
คงทนถาวรและ
การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส านักการช่าง

786 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายในเมือง ต าบลใน
เมือง - ต าบลท่า
หลวงเชื่อมต่อ อบต.
ในเมือง อบต.ท่า
หลวง หมู่ที่ 16 
ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึงให้
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนทั้งสองต าบล
2.เพื่อให้เกิดการลด
ต้นทุนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด

ผลผลิต
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 1
 สาย
สถานที่ด าเนินการ
เร่ิมต้ังแต่ฝ่ัง อบต.ในเมือง หมู่ที่ 
 11 ถึงถนนฝ่ัง อบต.ท่าหลวง
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต าบลในเมืองประมาณ
 10,000 คนและประชาชน
ต าบลท่าหลวงประมาณ 
10,000 คน

จดุเร่ิมต้น
N0232070
E1684226
จดุส้ินสุด
N0233849
E1685930

        5,000,000 ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากถนน

ประชาชนมีถนน
คงทนถาวรและ
การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

787 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
สายที่ 1 สายบ้าน
ต าแย หมู่ที่ 3 - บ้าน
เตย หมู่ที่ 1 ต าบล
กระเบื้องใหญ่ 
อ าเภอพิมาย 
เชื่อมต่อบ้านวัด 
ต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  
สายที่ 2 สายบ้าน
กระเบื้องน้อย หมู่ที่ 
2 - บ้านจบก หมู่ที่ 
10 ต าบลกระเบื้อง
ใหญ่ อ าเภอพิมาย 
เชื่อมต่อต าบลใน
เมือง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
การจราจร

สายที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 
4,600 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร
สายที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 
420 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
 1.00 เมตร

สายที่ 1จดุเร่ิมต้น
N1686427
E0226963
จดุส้ินสุด
N1691863 
E0228070
สายที่ 2
จดุเร่ิมต้น
N1683984
E0228121
จดุส้ินสุด
N1684389 
E0228145

    10,500,000    12,000,000    10,500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

788 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายที่ 1 บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 9 ต าบล
กระเบื้องใหญ่ 
อ าเภอพิมาย เชื่อม
บ้านวัด ต าบลเทพา
ลัย อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 2
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9
 ต าบลกระเบื้องใหญ่
 เชื่อมบ้านดอนน้ าซับ
 หมู่ที่ 8 ต าบลชีวาน
 อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก

สายที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,306 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
       สายที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร

สายที่ 1จดุเร่ิมต้น
N1695070
E0226979
จดุส้ินสุด
N1696236 
E0226612
สายที่ 2
จดุเร่ิมต้น
N1695069
E0226986
จดุส้ินสุด
N169583 
E0229201

    13,000,000    13,000,000    13,000,000    13,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

789 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต าแย หมู่ที่ 3 
ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
เชื่อมบ้านสัมฤทธิ ์
หมู่ที่ 1 ต าบล
สัมฤทธิ ์อ าเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1686035
E0226678 
จดุส้ินสุด
N1686120 
E0225758

2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

790 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเสว หมู่ที่ 
11 ต าบลกระเบื้อง
ใหญ่ เชื่อมบ้านซาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลชีวาน
 อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1693440
E0229560
จดุส้ินสุด
N1693270
E0230421

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

791 ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรหินคลุก บ้าน
โนนเสว หมู่ที่ 11 
ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
เชื่อมบ้านดอนเขว้า 
หมู่ที่ 2 ต าบลชีวาน 
 อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

จดุเร่ิมต้น
N1693440 
E0229560 
จดุส้ินสุด
N1693270 
E0230421

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

1173






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

792 ก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก 
สายที่ 1 บ้านเตย 
หมู่ที่ 1 ต าบล
กระเบื้องใหญ่ สาย
เหมืองนางคลาน
เชื่อมต่อเหมืองบ้าน
ซาด หมู่ที่ 6 ต าบล
ชีวาน อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 2 สายเหมือง
ประปาบ้านเตย หมู่ที่
 1 ต าบลกระเบื้อง
ใหญ่ เชื่อมเหมือง
ตลาดแค ต าบลธาร
ปราสาท อ าเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,142 เมตร หนา 0.15  เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
4,300 เมตร หนา 0.15 มตร

สายที่ 1จดุเร่ิมต้น
N1696427
E0226963
จดุส้ินสุด
N1691863
E0228070
สายที่ 2
จดุเร่ิมต้น
N1683984
E0228121
จดุส้ินสุด
N1684389
E0228145

      3,100,000      3,100,000      3,100,000       3,100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

1174






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

793 ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรหินคลุกบ้าน
โนนกระสัง 
สายที่ 1 บ้านโนน
กระสัง หมู่ที่  6 
ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
เชื่อมบ้านโนนพลกรัง
 หมู่ที่  12 ต าบล
ตาจั่น อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา
สายที่ 2 บ้านโนน
กระสัง หมู่ที่  6 
ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
เชื่อมบ้านหัวแหลม 
หมู่ที่  6 ต าบลตาจั่น
 อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,500 เมตร  หนา 0.15  เมตร
สายที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,200 เมตร หนา 0.15 มตร

สายที่ 1จดุเร่ิมต้น
N1691872
E0226556
จดุส้ินสุด
N1691659
E0228029
สายที่ 2
จดุเร่ิมต้น
N1691923
E0227293
จดุส้ินสุด
N1693344
E0225347

      3,350,000      3,350,000      3,350,000       3,350,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
70

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

794 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหนองโสน หมู่ที่
  11 ต าบลหนองระ
เวียง เชื่อมต่อต าบล
ธารละหลอด 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร จดุเร่ิมต้น
N1674571
E0223012
จดุส้ินสุด
N1675363
E0222395

      6,000,000 ร้อยละ 75 
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ขนส่งพืช
ทาง
การเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนส่งพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ส านักการช่าง

1175






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

795 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เพ็ชรมาตุคา บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอพิมาย เชื่อม
บ้านม่วง หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองพลวง 
อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 4,500 เมตร จดุเร่ิมต้น
N1670169
E0224027
จดุส้ินสุด
N1668819
E0220218

    30,000,000 ร้อยละ 75 
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ขนส่งพืช
ทาง
การเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนส่งพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ส านักการช่าง

796 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว
ค า หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองระเวียง 
อ าเภอพิมาย เชื่อม 
บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่
 2 ต าบลจักราช 
อ าเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 1,150 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
6,900 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ

จดุเร่ิมต้น
N 15.08164°
E 102.42657°
จดุส้ินสุด
N 15.07735°
E 102.4355°

     4,170,000 ร้อยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนส่งพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ส านักการช่าง

797 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 
ต าบลดงใหญ่ เชื่อม
บ้านจารย์ต ารา หมู่ที่
 5 ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

จดุเร่ิมต้น
N1692130
E245243
จดุส้ินสุด
N1692353
E243301

      2,500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

1176






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

798 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลอง ซอย 5  
ต าบลดงใหญ่ เชื่อม
บ้านกระชอน หมู่ที่ 
3 ต าบลกระชอน 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

จดุเร่ิมต้น
N1703799
E251093
จดุส้ินสุด
N1703459
E251385

      8,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

799 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านละหลอด หมู่ที่ 
3 ต าบลธารละ
หลอด เชื่อมบ้าน
โนนสะเดา หมู่ที่ 10
 ต าบลหนองระเวียง
 อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ราษฎรต าบล
ธารละหลอดและต าบล
ใกล้เคียง มีเส้นทาง
คมนาคม ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
E222929
N1678039
จดุส้ินสุด
E224169
N1676665

      1,625,000      1,625,000      1,625,000       1,625,000 เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรต าบลธาร
ละหลอด มี
เส้นทางคมนาคม
 ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

800 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนตูม ต าบล
ธารละหลอด เชื่อม
บ้านหนองโสน หมู่ที่
 11 ต าบลหนองระ
เวียง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ราษฎรต าบล
ธารละหลอดและต าบล
ใกล้เคียง มีเส้นทาง
คมนาคม ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
E221060
N1677443
จดุส้ินสุด
E222601
N1674883

      1,625,000      1,625,000      1,625,000       1,625,000 เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรต าบลธาร
ละหลอด มี
เส้นทางคมนาคม
 ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

1177






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

801 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านมะค่า หมู่ที่ 11
 ต าบลธารละหลอด 
เชื่อมบ้านสัมฤทธิ ์
หมู่ที่ 1 ต าบล
สัมฤทธิ ์อ าเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ราษฎรต าบล
ธารละหลอดและต าบล
ใกล้เคียง มีเส้นทาง
คมนาคม ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
E221456
N1679772
จดุส้ินสุด
E220123
N1683628

      1,950,000      1,950,000      1,950,000       1,950,000 เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรต าบลธาร
ละหลอด มี
เส้นทางคมนาคม
 ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

802 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้าน
โนนโพธิ ์หมู่ที่ 13 
ต าบลธารละหลอด 
เชื่อมบ้านเมืองที หมู่
ที่ 6 ต าบลดอนชมพู
 อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อให้ราษฎรต าบล
ธารละหลอดและต าบล
ใกล้เคียง มีเส้นทาง
คมนาคม ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
E218655
N1677857
จดุส้ินสุด
E217237
N1677682

      1,900,000      1,900,000 เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรต าบลธาร
ละหลอด มี
เส้นทางคมนาคม
 ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

1178






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

803 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านพุทรา หมู่ที่
 1 ถึงบ้านง้ิว ต าบล
รังกาใหญ่ เชื่อม
ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

ช่วงที่ 1  ช่วง กม. 0+000 ถึง 
0+355  กวา้ง 5 เมตร ยาว 355 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,775 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2  ช่วง กม. 0+778 ถึง 
1+152  กวา้ง 5 เมตร ยาว 374 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,870 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุกกวา้ง ข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 3   ช่วง กม. 1+528 ถึง 
2+866 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,338 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 6,690 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณ
งานรวม 3 ช่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
2,067 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 10,315 ตร.ม.ไหล่
ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย

จดุเร่ิมต้น
UTM 48 P
0238527E
1685239N
จดุส้ินสุด
UTM 48 P
0237927E
1687533N

      5,660,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาก
การสัญจรไป-มา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ส านักการช่าง

1179






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

804 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางท่าเยี่ยม ถึง
สะพานขอน บ้านตะ
ปั่น หมู่ที่ 5 ต าบล
รังกาใหญ่ เชื่อม
ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

ช่วงที่ 1 ช่วง กม. 0+225 ถึง 
0+335  กวา้ง 4 เมตร ยาว 109 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 436 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 ช่วง กม. 0+595 ถึง 
2+941  กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,346 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 9,384 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 3  ช่วง กม. 2+971 ถึง 
3+030 กวา้ง 4 เมตร ยาว 59 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 236 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงานรวม 3
 ช่วง กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,514 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 10,056 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย

จดุเร่ิมต้น
UTM 48 P
0236202E
1683906N
จดุส้ินสุด
UTM 48 P
0235555E
1685914N

      5,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาก
การสัญจรไป-มา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ส านักการช่าง

805 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางสะพานท่า
จาน - คลองหนอง
โบสถ์ บ้านรังกาใหญ่
 หมู่ที่ 15 ต าบลรัง
กาใหญ่ เชื่อมต าบล
ท่าหลวง อ าเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง 1+924  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,924 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 7,696 ตร.ม. ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ก าหนด

จดุเร่ิมต้น
UTM 48 P
0234695E
1684121N
จดุส้ินสุด
UTM 48 P
0234480E
1685934N

      4,210,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาก
การสัญจรไป-มา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ส านักการช่าง

1180






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

806 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย 
นม.15205 ทางไป
สถานีเรดาห์ฝนหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลรังกาใหญ่ 
เชื่อมต าบลนิคม
สร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา (บ้าน
นิคมพัฒนา หมู่ที่ 
10 - บ้านนิคม
สามัคคี หมู่ที่ 11 
ต าบลรังกาใหญ)่
(ถนน อบจ.)

พิมาย เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8,497
 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
50,982 ตร.ม. พร้อมตีเส้นแบ่ง
ทิศทางจราจร

จดุเร่ิมต้น
UTM 48 P
0232627E
1677836N
จดุส้ินสุด
UTM 48 P
0238587E
0680154N

    27,300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาก
การสัญจรไป-มา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตรมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ส านักการช่าง

807 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านง้ิวพัฒนา หมู่ที่ 
10 ต าบลท่าหลวง 
เชื่อมบ้านพุทรา 
ต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อประชาชนในพื้นที่
ต าบลท่าหลวงและ
ต าบลใกล้เคียงได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
คงทนถาวร

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400
 เมตร หนา 0.15 เมตร ป้าย
โครงการ 1 ป้าย

พิกัด
1689145 N
0237719 E

      7,920,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลท่า
หลวงและต าบล
ใกล้เคียงได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ส านักการช่าง

1181






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

808 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองซอย 2 
ซ้าย บ้านโนนม่วง 
ต าบลท่าหลวง ถึง
บ้านโนนตะโก 
ต าบลชีวาน 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองซอย 2 ซ้าย
บ้านทับควาย หมู่ที่  5
 ต าบลชีวาน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
N238338
E1696081
จดุส้ินสุด
N238479
E1698307

      4,110,000      4,110,000      4,110,000       4,110,000 อบต.มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาได้อย่าง
สะดวกสามารถ
ลดอุบัติเหตุได้

ส านักการช่าง

809 ก่อสร้างขยาย
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
ท่าหลวง - หนอง
ปรือบ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่า
หลวง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.)

พิมาย เพื่อประชาชนในพื้นที่
ต าบลท่าหลวงและ
ต าบลใกล้เคียงได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวกและ
คงทนถาวร

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 60 
เมตร พร้อมทางเท้า 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 1 เมตร ป้าย
โครงการ 1 ป้าย

พิกัด
1687993 N
0234754 E

      3,852,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลท่า
หลวงและต าบล
ใกล้เคียงได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ส านักการช่าง

810 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่
 4 ต าบลกฤษณา 
เชื่อมบ้านหนองโบสถ์
 ต าบลวังโรงใหญ่ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา 

สีค้ิว เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร, ผลผลิต
ทางการกสิกรรม  และ
ผลิตภัณฑ์ของ
ประชาชนออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
ยิ่งขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร/ปี

จดุเร่ิมต้น
N1661669
E783177
จดุส้ินสุด
N1663870
E783746

1,800,000      1,800,000     1,800,000     1,800,000      ถนน คสล. 
กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
500 เมตร 1
 สายทาง/ปี

ประชาชนใน
พื้นที่และต าบล
ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

811 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
1 ต าบลหนองหญ้า
ขาว เชื่อมบ้านไทร
งาม หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอสี
ค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1654946 
E776916  
จดุส้ินสุด
N1651643 
E772097

9,600,000      9,600,000     9,600,000     9,600,000      ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

812 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 บ้านหนองสองห้อง 
(ผ่านพนัง) หมู่ที่ 10
 ต าบลวังโรงใหญ่ 
เชื่อมต าบลหนอง
หญ้าขาว อ าเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อให้สามารถขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ได้สะดวกขึ้น

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 1,500 ลูกบาศก์เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1664192
E0776498
จดุส้ินสุด
N1662850
E07754557

900,000         900,000        900,000        900,000        ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

ส านักการช่าง

813 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่
 3 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านสุชัยพัฒนา
 หมู่ที่ 7 ต าบลสีค้ิว 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทางให้
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งสินค้า

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.40 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1651164
E793078
จดุส้ินสุด
N1650285
E793449

3,300,000      3,300,000     3,300,000     3,300,000      ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 60

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

814 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองไทร หมู่ที่
 3 ต าบลหนองน้ าใส
 เชื่อมบ้านไพรสาลี 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอน
เมือง อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางด้วยความ
สะดวก และปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 384 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
47P 768924
UTM  16567 
จดุส้ินสุด
47P 768561
UTM 7656697

1,500,000      1,500,000     1,500,000     1,500,000      ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 60

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ส านักการช่าง

815 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านวังตะเคียน หมู่
ที่ 10 ต าบลหนอง
บัวน้อย เชื่อม บ้าน
หินลาด หมู่ที่ 14 
ต าบลวังโรงใหญ่ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.

จดุเร่ิมต้น
N16613983.82
E790398.12
จดุส้ินสุด
N1662396.58
E789469.16

5,000,000      5,000,000     5,000,000     5,000,000      ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 60

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

816 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหันสามัคคี หมูที่
 4 ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีค้ิว เชื่อม
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่
 1 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1655765
E796752(UTM)
จดุส้ินสุด
N1655123
E797782(UTM)

      4,950,000      4,950,000      4,950,000       4,950,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

817 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2
 ต าบลหนองน้ าใส 
เชื่อมบ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
หญ้าขาว อ าเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,500  เมตร
ปี 2561 ยาว 625 เมตร
ปี 2562 ยาว 625 เมตร 
ปี 2563 ยาว 625 เมตร
ปี 2564 ยาว 625 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1651902
E773331 
จดุส้ินสุด
N1654646
E777234

1,655,000      1,655,000     1,655,000     1,655,000      ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

818 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกสะอาด หมู่
ที่ 12 ต าบลสีค้ิว 
เชื่อมบ้านถนนนาดี 
หมู่ที่ 9 ต าบลกุด
น้อย อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง 
2.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
คมนาคมขนส่ง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 
5,700 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
N145347.05
E1014618.56
จดุส้ินสุด
N145352.79
E1014648.66

912,500         912,500        912,500        912,500        ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง

819 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านซับตะเคียน หมู่
ที่ 13 ต าบลลาดบัว
ขาว เชื่อมบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 5 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง
ให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 9,250 
ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้นUTM
N1637270
E785512
จดุส้ินสุด
N1638241
E786685

5,059,000      5,059,000     5,059,000     5,059,000      ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 60

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
ปลอดดภัย

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

820 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองขี้เถ้า 
ชุมชนอีสานเขียว 
บ้านแผ่นดินธรรม 
หมู่ที่ 16 เทศบาล
ต าบลลาดบัวขาว 
เชื่อมบ้านซับตะเคียน
 หมู่ที่ 13 ต าบล
ลาดบัวขาว(อบต) 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีในการคมนาคม
ขนส่ง และขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,650 
เมตร

จดุเร่ิมต้น  
47P786323
1641997
จดุส้ินสุด
47P785127
1638396

4,185,000      4,185,000     4,185,000     4,185,000      ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

821 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 
ต าบลกฤษณา เชื่อม
บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 2
 ต าบลวังโรงใหญ่ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษรให้สะดวก
 รวดเร็วขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร/ปี
.

จดุเร่ิมต้น
N1660679
E785126
จดุส้ินสุด
N1662503
E786616

1,800,000      1,800,000     1,800,000     1,800,000      ถนน คสล. 
กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
500 เมตร 1
 สายทาง/ปี

ประชาชนใน
พื้นที่และต าบล
ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

822 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 
 ต าบลกฤษณา 
เชื่อมบ้านล าบ้านใหม่
 ต าบลหนองหญ้า
ขาว อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อการคมนาคมขนส่ง
ที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 8.00  เมตร ยาว 2,500 
เมตร
ปี 2560 ยาว 900 เมตร
ปี 2560 ยาว 800 เมตร
ปี 2561 ยาว 800 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1660449
E779650
จดุส้ินสุด
N1659181
E777799

2,200,000      2,200,000     2,200,000     2,200,000      ถนนกว้าง 
8.00 เมตร 
ยาว 2,500 
เมตร

ประชาชนใน
พื้นที่และต าบล
ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

1186






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

823 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านมอดินแดง หมู่
ที่ 6 ต าบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อมบ้าน
โนนแต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลลาดบัวขาว 
อ าเภอสีค้ิว  จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1652035 
E784087 
จดุส้ินสุด 
N1646941 
E786629

      8,000,000      8,000,000      8,000,000       8,000,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

824 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ยกระดับ บ้านมอดิน
แดง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองหญ้าขาว 
เชื่อมบ้านถนนคต 
หมู่ที่ 11 ต าบลสีค้ิว
 อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1651253 
E785538
จดุส้ินสุด
N164853
E788800

         600,000         600,000         600,000         600,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

825 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านมอดินแดง หมู่
ที่ 6 ต าบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อมบ้าน
หัววัว หมู่ที่ 6 ต าบล
กฤษณา อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1652698 
E784057
จดุส้ินสุด
N1655516
E784090

      4,800,000      4,800,000      4,800,000       4,800,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

1187






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

826 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านล าบ้านใหม่ หมู่
ที่ 5 ต าบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อมบ้าน
ซับใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลกฤษณา 
อ าเภอสีค้ิว  จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1659259 
E777954
จดุส้ินสุด
N1660436
E779634

      5,500,000      5,500,000      5,500,000       5,500,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

827 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7
 ต าบลหนองหญ้า
ขาว เชื่อมบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 2 ต าบล
ดอนเมือง อ าเภอสี
ค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1660832 
E771446
จดุส้ินสุด
N1663126
E768836

      10,500,000      10,500,000      10,500,000       10,500,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

828 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองหญ้าขาว 
เชื่อมบ้านเกตุทิพย์ 
ต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะ
ในการเดินทาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
N1654084
E777191
จดุส้ินสุด
N1650245
E776830

      2,400,000      2,400,000      2,400,000       2,400,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

1188






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

829 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
บ้านโนนสระ หมู่ที่ 
15 ต าบลหนอง
หญ้าขาว เชื่อมต่อ
กับบ้านหนองไทร 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง
น้ าใส อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกลดระยะในการ
เดินทาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

จดุเร่ิมต้น   
N1656205      
E772067     
จดุส้ินสุด   
N1657170       
E770033

      6,800,000      6,800,000      6,800,000       6,800,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
จ านวน 500
 ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

ส านักการช่าง

830 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 บ้านโนนประดู่ หมู่ที่
 3 ต าบลวังโรงใหญ่ 
อ าเภอสีค้ิว เชื่อม
บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่
 6 ต าบลหินดาด 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวกขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
หรือได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร

จดุเร่ิมต้น
N 1664751
E 0786329 
จดุส้ินสุด
N 1664339
E 0789705

1,080,000      1,080,000     1,080,000     1,080,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

ส านักการช่าง

831 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 สาย ทช.นม.3044
 บ้านหนองไทร หมู่ที่
 5 ต าบลวังโรงใหญ่
 - แยก ทช.นม 
4059 บ้านโคก
เพชร หมู่ที่ 4 ต าบล
กฤษณา อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวกขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,100 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1667059
E0781375
จดุส้ินสุด
N1663657
E0779817

5,400,000      5,400,000     5,400,000     5,400,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

ส านักการช่าง

1189






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

832 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน
กรีต บ้านวังโรงใหญ่
 ต าบลวังโรงใหญ่ 
เชื่อมถนน นม.
4059 หมู่ที่ 7 
ต าบลกฤษณา 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวกขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1667885
E0776789
จดุส้ินสุด
N1666402
E0776144

3,600,000      3,600,000     3,600,000     3,600,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

ส านักการช่าง

833 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 
6 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทาง
สัญจรและขนส่งสินค้า
ให้สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 12,600
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.40 เมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1653184
E793467
จดุส้ินสุด
N1653585
E795359

6,552,000      6,552,000     6,552,000     6,552,000      ถนน คสล. 1
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

834 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนนกเขา หมู่
ที่ 5 บ้านไก่เสา หมู่ที่
 10 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านนาหนอง 
ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทางการ
สัญจรและขนส่งสินค้า
ให้สะดวกขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 24,000
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.40 เมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1655744
E791004
จดุส้ินสุด
N1654663
E793131

13,200,000      13,200,000     13,200,000     13,200,000      ถนน คสล. 1
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

1190






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

835 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 
14 ต าบลกุดน้อย 
อ าเภอสีค้ิว เชื่อม
บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 
2 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทางการ
สัญจรและขนส่งสินค้า
ให้สะดวกขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 21,000
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.40 เมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1651579
E797298
จดุส้ินสุด
N1651047
E799119

11,550,000      11,550,000     11,550,000     11,550,000      ถนน คสล. 1
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

836 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 
9 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านโคกสะอาด
 หมู่ที่ 12 ต าบลสีค้ิว
 อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทางการ
สัญจรและขนส่งสินค้า
ให้สะดวกขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.40 เมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1648600
E799467
จดุส้ินสุด
N1648390
E198515

3,300,000      3,300,000     3,300,000     3,300,000      ถนน คสล. 1
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

837 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 
10 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านหนองรี 
หมู่ที่ 3 ต าบลสีค้ิว 
อ าเภอ
สีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทางการ
สัญจรและขนส่งสินค้า
ให้สะดวกขึ้น

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
 6,500 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1653351
E792363
จดุส้ินสุด
N1652462
E7918230

574,000         574,000        574,000        574,000        ถนนหินคลุก
 1 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

1191






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

838 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 ต าบลกุด
น้อย เชื่อมบ้าน
หนองรี หมู่ที่ 3 
ต าบลสีค้ิว อ าเภอสี
ค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพี่อพัฒนาเส้นทางการ
สัญจรและขนส่งสินค้า
ให้สะดวกขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
 13,200 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น  
N1653332
E790869
จดุส้ินสุด
N1651749
E791739

1,166,000      1,166,000     1,166,000     1,166,000      ถนนหินคลุก
 1 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

839 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านไพรสาลี ต าบล
ดอนเมือง เชื่อมบ้าน
ชุมสามเรณู ต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอสี
ค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางด้วยความ
สะดวก  ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น
N 14.958004°
E 101.465504°
จดุส้ินสุด
N 14.957555°
E 101.463890°

1,290,000     1,290,000     1,290,000      ร้อยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

840 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านหนองไม้ตาย 
หมู่ที่ 9 - บ้านตะกั่ว
เก่า ต าบลหนองบัว
น้อย อ าเภอสีค้ิว 
เชื่อมบ้านหนองชิงโค
 หมู่ที่ 11 ต าบล
ตะเคียน อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 4,500 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 27,000 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น  
N 15.044540°
E101.724105°
จดุส้ินสุด
N 15.052053°
E101.726149°

2,000,000        4,000,000       2,000,000       2,840,000        ร้อยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

ส านักการช่าง

841 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านมงคลชัยพัฒนา
 หมู่ที่ 12 ต าบล
หนองบัวน้อย 
อ าเภอสีค้ิว เชื่อม
บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1
 ต าบลตะเคียน 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร พร้อมท่อระบายน้ า คสล.

จดุเร่ิมต้น
N166488.31
E796313.37 
จดุส้ินสุด
N1665877.88
E796868.88

6,600,000      6,600,000     6,600,000     6,600,000      มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

842 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 บ้านหนองบัวน้อย 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
บัวน้อย เชื่อมบ้าน
ห้วยลุง หมู่ที่ 2 
ต าบลวังโรงใหญ่ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร พร้อมท่อระบายน้ า คสล.

จดุเร่ิมต้น  
N1661190.68
E790245.68
จดุส้ินสุด
N1661961.21
E789094.65

733,000         733,000        733,000        733,000        มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

ส านักการช่าง

843 ก่อสร้างถนนหินคลุก
 สายศาลตาปู่บ้าน 
บ้านมงคลชัยพัฒนา
 หมู่ที่ 12  ต าบล
หนองบัวน้อย 
อ าเภอสีค้ิว เชื่อม
บ้านเสมา หมู่ที่ 1 
ต าบลเสมา อ าเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550 
เมตร พร้อมท่อระบายน้ า คสล.

จดุเร่ิมต้น
ช่วงที่ 1
N1664833 
E47P796458 
จดุส้ินสุด
N1665777
E47P796902
จดุเร่ิมต้น
N 1665038
E47P796717
จดุส้ินสุด
N1664617
E47P796900

1,078,000      1,078,000     1,078,000     1,078,000      มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
มากขึ้น

ส านักการช่าง

844 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหันสามัคคี หมู่ที่
 4 ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีค้ิว เชื่อม
บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 
10 ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้ความ
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N 1656307
E 997349 (UTM)
จดุส้ินสุด
N 1656966
E 798147 (UTM)

         572,000         572,000         572,000         572,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

845 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองไทร หมู่ที่
 3 ต าบลหนองน้ าใส
 เชื่อมบ้านไพรสารี 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอน
เมือง อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้ความ
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,150 
เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 15,750 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น
N 14.964038° 
E 101.485750°
จดุส้ินสุด
N 14.462452° 
E 101.482360°

2,000,000     2,000,000     2,960,000      ร้อยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

846 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านหนองเกตุ หมู่ที่
 4 ต าบลหนองน้ าใส
 เชื่อมบ้านมะค่างาม
 หมู่ที่ 4 ต าบลคลอง
ไผ่ อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้ความ
สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร ยาว 
210  เมตร หนา 015  เมตร

จดุเร่ิมต้น
N 1649657 
E772364
จดุส้ินสุด 
N1649721
E 772606

1,287,104      1,287,104     1,287,104     1,287,104      มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

847 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก บ้านหนอง
ผักบุ้ง หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองน้ าใส 
เชื่อมบ้านบุคา หมู่ที่
 3 ต าบลดอนเมือง 
 อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้ความ
สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปี 2561 ยาว 287 เมตร 
ปี 2562 ยาว 287 เมตร 
ปี 2563 ยาว 287 เมตร 
ปี 2564 ยาว 287 เมตร

จดุเร่ิมต้น
N 1651970
E 764650 
จดุส้ินสุด
N1651970
E 764650

991,585         991,585        991,585        991,585        มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

848 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลเมืองสีค้ิว 
(กองขยะ) บ้านห้วย
หัน ต าบลสีค้ิว 
เชื่อมบ้านบุ่งพัฒนา 
หมู่ที่ 18 ต าบลสีค้ิว
 อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง
 และอ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งและคมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,400 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อย
กว่า 8,400 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
N 14541.06
E1014415.34
จดุส่ินสุด
N 145344.63
E 1014443.87

1,140,500      1,140,500     1,140,500     1,140,500      มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

849 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสะอาด หมู่
ที่ 12 ต าบลสีค้ิว 
เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 7
 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง
 และอ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งและคมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่
น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
N 14526.70 
E1014615.89
จดุส่ินสุด
N 145312.06
E 101461434

361,250         361,250        361,250        361,250        มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง

850 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านคลองตะแบก 
หมู่ที่ 5 ต าบลลาด
บัวขาว เชื่อมบ้านกุด
ชะนวน หมู่ที่ 4 
ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8,500  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4,250 
ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
UTM
N 1645708
E 787821 
จดุส้ินสุด
N1645610
E 788863

2,323,000      2,323,000     2,323,000     2,323,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
ปลอดดภัย

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

851 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบริเวณถนน
เทศบาล 23 หมู่ที่ 6
 ต าบลโคกกรวด 
เชื่อมต าบลบ้านใหม่
 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื่อ
รองรับความเจริญที่
เกิดขึ้นในอนาคต

กว้างเฉล่ีย 6 ม. ยาวรวม 925 
ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,550  
ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
la 14 555599
lo 101 58846  
จดุส้ินสุด
la 14 5546 45
lo 101 5747 70

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
70% ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป - มา
และความเปน็
ระเบยีบและ
รองรับความเจริญ
และการขยายตัว
ของชุมชนใน
อนาคตสะดวกใน
การบ ารุงรักษา
และความมัน่คง 
แข็งแรง

ส านักการช่าง

852 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล
 12 (จากถนน
มิตรภาพ) - ถนน
เทศบาล 11 หมู่ที่ 1
 ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมือง เชื่อม
ต าบลนากลาง 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื่อ
รองรับความเจริญที่
เกิดขึ้นในอนาคต

กว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 460 
ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.

จดุเร่ิมต้น
la 14 5521 78  
lo 101 5724 
58 
จดุส้ินสุด
la 14 5515 72  
lo 101 5720 97

1,982,000 1,982,000 1,982,000 1,982,000 มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
70% ขึ้นไป

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป - มา
และความเปน็
ระเบยีบและ
รองรับความเจริญ
และการขยายตัว
ของชุมชนใน
อนาคตสะดวกใน
การบ ารุงรักษา
และความมัน่คง 
แข็งแรง

ส านักการช่าง

1197






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

853 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(CAPE SEAL) สาย
บ้านบึงรี หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองไข่น้ า -
ทางหลวงหมายเลข 
2(ถนนมิตรภาพ) 
ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง และปรับภูมิ
ทัศน์รอบบึงรี หมู่ที่ 
2 ต าบลหนองไข่น้ า 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
การเกษตรและปรับภูมิ
ทัศน์ให้มีความร่มร่ืน

กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 
6.00 กิโลเมตร และ
สวนสาธารณะรอบบึงรี

Lat 15.1060
Long102.1603
Lat 15.0599
Long102.1709

18,467,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและใช้
ขนส่งพืชผล
การเกษตร

ส านักการช่าง

854 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(Asphaltic 
Concrete) สาย
บ้านกระโดน หมู่ที่ 8
 ต าบลหนองไข่น้ า 
อ าเภอเมือง -บ้าน
ด่านคนคบ ต าบล
ด่านคล้า อ าเภอโนน
สูง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กว้าง ๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๕.๐๐๐ กิโลเมตร

Lat ๑๕.๑๑๒๗
Long ๑๐๒.๑๗๖๗
Lat ๑๕.๑๒๑๑
Long ๑๐๒.๑๙๘๒

1,978,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

1198






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

855 ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากสะพานปู่ม่วง 
บ้านสนวน หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองไข่น้ า 
อ าเภอเมือง เชื่อม
ต าบลด่านคล้า 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ 
เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร

Lat ๑๕.๑๓๖๔
Long ๑๐๒.๑๐๕๗
Lat ๑๕.๑๓๐๒
Long ๑๐๒.๑๕๖๑

1,100,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

856 ก่อสร้างถนนลูกรัง
จากนากุ่ม (เขต
ต าบลโคกสูง) - โนน
คูณ (เหมืองบน)
ต าบลหนองไข่น้ า 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร
 หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ลบ.ม.

Lat ๑๕.๑๑๒๗ 
Long ๑๐๒.๑๓๑๔

900,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
หนองไข่น้ า และ
ต าบลโคกสูง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

857 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีตสายทาง
บายพาส หมู่ที่ 4 
บ้านสนวน ต าบล
หนองไข่น้ า อ าเภอ
เมือง เชื่อมต าบลจัน
อัด อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 1,400
 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 700 
ตร.ม.รวมพื้นที่ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตทั้งส้ินไม่นอ้ยกว่า 2,100 ตร.ม.

Lat ๑๕.๑๒๙๑
Long ๑๐๒.๑๗๑๑

633,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

1199






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

858 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 4 ต าบลหัว
ทะเล เชื่อม หมู่ที่ 4 
ชุมชนที่ 13 ต าบล
หนองบัวศาลา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อพัฒนาผิวจราจรใน
เขตเทศบาลให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐานสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร

เร่ิมต้น
14°56'39.49"N
102°08'33.15" E
ส้ินสุด
14°58'34.22" N
102°08'18.21" E

490,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ท าให้ถนนมีผิว
จราจรที่ดีสะดวก
 ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

859 ก่อสร้างถนน คสล.
เลียบล าตะคองฝ่ังทิศ
ใต้ บ้านท่ากระสังข์ 
หมู่ที่ 9 (ชุมชนที่ 7)
ต าบลหัวทะเล เชื่อม
บ้านหัวถนน ต าบล
หัวทะเล เชื่อมต าบล
มะเริง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อพัฒนาผิวจราจร
ระหว่าง อปท.ให้มี
ความคงทนถาวรได้
มาตรฐานสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร

เร่ิมต้น
14°59'19.43" N
102°08'53.24" E
ส้ินสุด
14°59'22.41" N
102°08'58.41" E

500,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ท าให้ถนนมีผิว
จราจรที่ดีสะดวก
 ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส านักการช่าง

1200






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

860 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายคลองจิกบ้าน
หนองยารักษ์ หมู่ที่ 
12 ต าบลพุดซา 
เชื่อมต าบลโคกสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกคิว
หลวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตร

จดุที่ ๑ 
N ๑๕.๐๒๒๒๘๙
E ๑๐๒.๐๓๔๘๓๓
จดุที่ ๒ 
N ๑๕.๐๒๓๓๗๔
E ๑๐๒.๐๔๒๘๙๘
จดุที่ ๓ 
N ๑๕.๐๒๔๓๙๐
E ๑๐๒.๐๔๐๖๒๔
จดุที่ ๔ 
N ๑๕.๐๒๔๘๐๒
E ๑๐๒.๐๔๕๑๓๗

594,400 594,400 594,400 594,400 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

861 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย
ดอนกระทิง - บ้าน
เขว้า บ้านดอน
กระทิง หมู่ที่ 4  
บ้านศรีษะช้าง หมู่ที่
 10 บ้านเขว้า หมู่ที่
 11 และบ้านดอน
พัฒนา หมู่ที่ 16 
ต าบลพุดซา เชื่อม
ต าบลก าปัง อ าเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 3,700  
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 25,900  ตาราง
เมตร

จดุเร่ิมต้น
จดุที่ ๑ 
N ๑๕.0228 
E ๑๐๒.0250
จดุที่ ๒ 
N ๑๕.0245 
E ๑๐๒.0248
จดุที่ ๓ 
N ๑๕.๐0317 
E ๑๐๒.0247
จดุที่ ๔ 
N ๑๕.0358 
E ๑๐๒.0251
จดุที่ 5 
N ๑๕.0423
E ๑๐๒.0249

8,852,000 8,852,000 8,852,000 8,852,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

1201






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

862 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนกราดบ้าน
ล าโพง หมู่ที่ 13 
ต าบลพุดซา เชื่อม
ต าบลโคกสูง อ าเภอ
เมือง เชื่อมต าบลก า
ปัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000
  เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
 12,000  ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น 
จดุที่ ๑ 
N ๑๕.0327
E ๑๐๒.0433
จดุที่ ๒ 
N ๑๕.0448
E ๑๐๒.0459

6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

863 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านฝ้าย บ้าน
หนองยารักษ์ หมู่ที่ 
12 ต าบลพุดซา 
เชื่อมต าบลหนอง
กระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย 
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 10,800 ตารางเมตร

จดุที่ 1
N 15.041037
E 102.060989
จดุที่ 2  
N 15.026948
E 102.065920

5,832,000 5,832,000 5,832,000 5,832,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

864 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทักษิณ 
บ้านบุกระถิน หมู่ที่ 
5 ต าบลพุดซา 
เชื่อมต าบลพลกรัง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,450
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
8,700 ตารางเมตร

จดุที่ 1
N 15.036566
E 102.015669
จดุที่ 2  
N 15.036566
E 102.015635

4,698,000 4,698,000 4,698,000 4,698,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

1202






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

865 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทักษิณ 2
 บ้านบุกระถิน หมู่ที่
 5 ต าบลพุดซา 
เชื่อมต าบลพลกรัง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย 
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
 5,000 ตารางเมตร

จดุที่ 1
N 15.029837
E 102.026786
จดุที่ 2  
N 15.029907
E 102.018343

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

866 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบูรพา
รักษา บ้านบุกระถิน
 หมู่ที่ 5 ต าบลพุดซา
 เชื่อมต าบลพลกรัง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,000 ตร.ม.

จดุที่ 1
N 15.026445
E 102.022545
จดุที่ 2  
N 15.036566
E 102.015635

4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

867 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนอง
ตะแบก บ้านน้อย 
หมู่ที่ 14 ต าบลพุด
ซา เชื่อมต าบลพล
กรัง อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.00 - 0.50 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
5,320 ตารางเมตร

จดุที่ 1
N 15.025866
E 102.022194
จดุที่ 2  
N 15.025632
E 102.027719

2,872,800 2,872,800 2,872,800 2,872,800 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

1203






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

868 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกกรวด
 บ้านเขว้า หมู่ที่ 11
 ต าบลพุดซา อ าเภอ
เมือง เชื่อมต าบลก า
ปัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,435
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย 
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
 8,610 ตารางเมตร

จดุที่ 1
N 15.071534
E 102.059489
จดุที่ 2  
N 15.073519
E 102.047142

4,649,400 4,649,400 4,649,400 4,649,400 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

869 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโนนกราด
บ้านเขว้า หมู่ที่ 11 
ต าบลพุดซา เชื่อม
ต าบลโคกสูง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000
 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย 
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
 12,000 ตารางเมตร

จดุที่ 1
N 15.057633
E 102.075929
จดุที่ 2  
N 15.08298 
E 102.083799

6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

870 ก่อสร้างถนน คลส.  
เลียบล าบริบูรณ์จาก
ท านบปู่ม่วงไป บ้าน
บุ หมู่ที่ 1 บ้านตลาด
 หมู่ที่ 3 ต าบลตลาด
 เชื่อมต าบลจอหอ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่

กว้าง 4 เมตร ยาว 720 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร 
ลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 
0.20 เมตร และเสริมดิน 4 
เมตร ยาว 720 เมตร หนา 
0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,440 ลูกบาศก์เมตร

48p0194283 
48p0194738

1,684,800 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเป็น 30%

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

1204






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

871 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านตลาด หมู่ที่ 3 
หน้าย่าโมจากคลอง
ชลประทานไป
สะพานบ้านโพธิ ์
ต าบลตลาด เชื่อม
บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านโพธิ ์
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

48p0195316 
48p0194534

5,000,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเป็น 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

872 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านเกาะ - บ้าน
ตลาด จากทางข้าม
ทางรถไฟ ต าบลบ้าน
เกาะ - สะพาน
คอนกรีต หมู่ที่ 3 
บ้านตลาด ต าบล
ตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ
 ละ 0.50 เมตร

48p0192135
48p0192895

3,200,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเป็น 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

1205






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

873 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระฉอด หมู่ที่ 
5 ต าบลตลาด เลียบ
คลองชลประทาน 
เชื่อมบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1
 ต าบลบ้านโพธิ ์
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
 ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ๒ ด้าน
 ความกว้างตามสภาพพื้นที่

48p0196066
48p0196340

2,000,000 ระยะทาง
ของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น
คิดเป็น 
100%

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

874 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านราษฎร์ประสงค์
หมู่ที่ 6 ต าบลตลาด 
ไปบ้านหนองตะ
คลอง หมู่ที่ 7 
ต าบลตลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,740 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.

จดุเร่ิมต้น
N 15.033194°

E102.167760°

จดุส้ินสุด
N 15.035702°

E102.168669°

1,000,000 ร้อยละ 70%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

875 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8
 ต าบลตลาด 
(ด้านหลังบริษัทส่ี
แสงการโยธา) เชื่อม
บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่
 4 ต าบลบ้านโพธิ ์
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
342 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,710 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.

จดุเร่ิมต้น
N 15.060766°

E 102.170500°

จดุส้ินสุด
N 15.062847°

E 102.168255°

1,000,000 ร้อยละ 70%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1206






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

876 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระแกกรัง หมู่ที่
 4 ต าบลพลกรัง 
อ าเภอเมือง เชื่อม
บ้านโคกแขวน 
ต าบลพันดุง อ าเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ท าการเกษตรการขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,120 
เมตร หนา ๐.1๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
5,600 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.50 
เมตร

Lat15.02115
Long 
102.00671

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ส านักการช่าง

877 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุขี้ตุ่น หมู่ที่ 5 
ต าบลพลกรัง เชื่อม
บ้านสีมุม หมู่ที่ 3 
ต าบลสีมุม อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา การไป
ท าการเกษตรการขน
ย้ายพืชผลทางการ
เกษตร เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กว้าง ๕ เมตร  ยาว 800 เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  4,000 
 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.50 เมตร

Lat15.01439
Long 
101.99848

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป
มาที่สะดวก ลด
ต้นทุนการผลิตมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านักการช่าง

878 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเลียบ-พุดซา
 บริเวณหน้า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ถึง 
ศาลน้ าแดง บ้านคน
ชุม หมู่ที่ 1 ต าบลปรุ
ใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 
580  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,480 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร
 ยาว 580 เมตร  ยาว 0.15 
เมตรทั้งสองข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบก าหนด)

เร่ิมต้น
N1658853
E182406
ส้ินสุด
N1659903
E182049

2,200,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

879 ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตเลียบ
คลองชลประทาน
สายคอกหมู บ้านคน
ชุม หมู่ที่ 1 ต าบลปรุ
ใหญ่ เชื่อมต าบลพล
กรัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง  4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร  พร้อม
ร้ือผิวจราจรเดิมบดอัดลงหินคลุก
ใหม่ กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000
 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบก าหนด)

เร่ิมต้น
N1659981
E181719
ส้ินสุด
N1659838
E180731

1,990,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

880 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากส่ีแยกบริษัทเอ็น
เอสยูนิเทรดถึงถนน
บายพาส บ้านตะคอง
เก่า หมู่ที่ 2 ต าบล
ปรุใหญ่ เชื่อมต าบล
หนองจะบก อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า
10,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย (ตาม
แบบก าหนด)

เร่ิมต้น
N1660181
E183288
ส้ินสุด
N1660376
E184270

6,300,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

881 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านทรงไทยถึง
บ้านกรีน หมู่ที่ 2 
บ้านตะคองเก่า 
ต าบลปรุใหญ่ เชื่อม
เขตต าบลหนองจะ
บก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร  ยาว 276 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,380 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง กว้า 0.50 เมตร ยาว 276 
เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสอง
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน
 1 ป้าย (ตามแบบก าหนด)

เร่ิมต้น
N1660403
E183699
ส้ินสุด
N1660645
E183641

870,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

882 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนมุขมนตรี เขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วง
ทางแยกบ้านหนอง
หอย - สุดเขต
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองหอย เชื่อม
ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร ยาว 116 เมตร 
หนา 0.25 เมตร ไหล่ทางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 
1.50 เมตร ยาวตลอดสองข้าง
ทาง  หรือพื้นที่ด าเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 1,276  ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจรตลอดแนว
เส้นทางก่อสร้าง พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบก าหนด)

เร่ิมต้น
N1656980
E182507
ส้ินสุด
N1656981
E183392

850,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

883 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรัดใจบ้าน
วิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 
4 ต าบลปรุใหญ่ 
เชื่อมเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000  
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 เมตร ยาว 400
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสอง
ข้าง

เร่ิมต้น
N1654594
E183089
ส้ินสุด
N1654826
E183394

1,300,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

ส านักการช่าง

884 ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพบสุข 
หมู่ที่ 5 ต าบลปรุ
ใหญ่ เชื่อมเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน 
อบจ.นครราชสีมา)

เมือง เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 
1.50 เมตร ความยาวท่อรวม
บ่อพัก 605 เมตร บ่อพัก 
จ านวน 61 บ่อ พร้อมคืนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 605 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,512.50 ตารางเมตร

เร่ิมต้น
N1654787
E182482
ส้ินสุด
N1654588
E183040

6,500,000 ร้อยละ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น

ระบายน้ าได้ดี
น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

885 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 
ต าบลสีมุม อ าเภอ
เมือง เชื่อมสามแยก
บ้านโนนตาล - บ้าน
บึงสมบูรณ์ ต าบลบึง
อ้อ อ าเภอขามทะเล
สอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสี
มุม - โนนตาล)

เมือง 1.เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
3.เพื่อใช้ในการขน
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร  ยาว 800 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางเฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 4 จุด ๆ ละ 6 
ท่อน รวม 24 ท่อน

จดุเร่ิมต้น
47p818654
Utm 1661656
จดุส้ินสุด
47p818228
Utm 1662297

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ได้รับความ
พึงพอใจร้อย
ละ 70

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่งพืชผล
การเกษตร

ส านักการช่าง

886 ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนนลาดยาง คลอง
ส่งน้ า บ้านมะกอก 
หมู่ที่ 10 ต าบลสีมุม
 เชื่อม ต าบลพลกรัง
 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (สาย
คลองส่งน้ า - ต าบล
พลกรัง)

เมือง 1.เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนนลาดยาง
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑,๑๐๐ 
เมตร  ผิวจราจรเคปซิลหรือมี
พื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง ไม่น้อย
กว่า  ๖,6๐๐  ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
48p0179149
Utm 1659883
จดุส้ินสุด
48p0179149
Utm 1659683

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ได้รับความ
พึงพอใจร้อย
ละ 70

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

887 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทุ่งกระโดน หมู่ที่
 9 ต าบลสีมุม เชื่อม
บ้านใหม่ ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายวัดป่าพิทักษ์
ธรรมทุ่งสีมาราม)

เมือง 1.เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,300 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,500
 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางเฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร  จ านวน 4 จุด ๆ ละ 6 
ท่อน รวม 24 ท่อน

จดุเร่ิมต้น
48p0822628
Utm 1659665
จดุส้ินสุด
48p0179465
Utm 1657605

3,575,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ได้รับความ
พึงพอใจร้อย
ละ 70

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

888 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง บ้าน
แปะ หมู่ที่ 8 ต าบล
สีมุม เชื่อมบ้านคน
ชุม หมู่ที่ 1 ต าบลปรุ
ใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนนลาดยาง
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง ๖ เมตร  ยาว 1,600 
เมตร ผิวจราจรเคปซิล หรือมี
พื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 9,6๐๐ ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
48p0179134
Utm 1659032
จดุส้ินสุด
48p0180733
Utm 1659004

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
ประชาชน
ได้รับความ
พึงพอใจร้อย
ละ 70

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส านักการช่าง

889 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณเชื่อมต่อบ้าน
ขนาย หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านเกาะ 
เชื่อมบ้านโพนสูง 
ต าบลหมื่นไวย และ
บ้านช่องอู่ ต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาระหว่างต าบลได้
สะดวก

กว้างเฉล่ีย ๔ เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.๑๕ เมตร และ/
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๔,๘๐๐ ตารางเมตร

X1901๙๘ E
Y๖๖๒๑๕๑ N

3,300,000 ราษฏรใน
ต าบลสัญจร
ไปมาได้
สะดวก

ราษฎรสัญจรไป
มาระหว่างต าบล
ได้สะดวก

ส านักการช่าง

1212






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

890 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบริเวณแยก
บ้านพักเทศบาลนคร 
เชื่อมต าบลหมื่นไวย 
เชื่อมต าบลบ้านเกาะ
 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

กว้าง ๕ เมตร ยาว 700เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 3,500 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น
ละติจดู
0189102
ลองติจดู
1661077
จดุส้ินสุด
ละติจดู
0189627
ลองติจดู
1660875

2,100,000 1.ระยะทาง
ของถนนที่มี
การก่อสร้าง
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น       
2.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชนทั้ง 2 
ต าบลได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ส านักการช่าง

891 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหนองนาลุ่ม
 ต าบลหมื่นไวย 
เชื่อมบ้านฝ้าย ต าบล
จอหอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาระหว่างต าบล
ได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น

กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
lon102.085015
9227848
lat15.0250552
68128567
จดุส้ินสุด
lon102.080057
85942078
lat15.0260800
2843976

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1.ระยะทาง
ของถนนที่มี
การก่อสร้าง
ถนน คสล. 
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชนทั้ง 2 
ต าบลได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

892 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านโคกไผ่ - 
โนนมะเขือ บ้านหมื่น
ไวย ต าบลหมื่นไวย 
เชื่อมต าบลหนอง
กระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาระหว่างต าบล
ได้รับความสะดวกมาก
ขึ้น

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,708 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้น
0187598
UTM 1660363
จดุส้ินสุด
0187140
UTM 1661947

4,611,600 4,611,600 4,611,600 4,611,600 1.ระยะทาง
ของถนนที่มี
การก่อสร้าง
ถนน คสล. 
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ถนน

ประชาชนทั้ง 2 
ต าบลได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ส านักการช่าง

893 วางท่อระบายน้ า 
คสล. บริเวณจากส่ี
แยกวิทยาลัย
นครราชสีมา ถึงเขต
ทางรถไฟ บ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 2 -
บ้านมะขามเฒ่า หมู่
ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าเนื่องจาก
ซอยดังกล่าวมีการ
ก่อสร้างห้องแถวและ
บ้านพักอาศัยโดยยังไม่
มีท่อระบายน้ า

ขนาด  1 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า 216
 เมตร

จดุเร่ิมต้น 
UTM 
๑๖๕๕216
จดุส้ินสุด
UTM 
๑๖๕4966

1,282,000 ร้อยละ 
ประชาชนพึง
พอใจ

การระบายน้ า
จากบ้านเรือน
ราษฎรภายใน
หมู่ที่บ้านด้วย
ความสะดวก

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

894 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไชยมงคล หมู่ที่
 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง -
โกรก) ซอย 6 ต าบล
ไชยมงคล อ าเภอ
เมือง เชื่อมคุ้มหนอง
ผักบุ้ง ต าบลธงชัย
เหนือ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและการ
คมนาคมขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15  เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
8,800 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางบดอัดทับแน่นทั้ง
 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร

N 641660.40 
E 185055.68

4,400,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และการ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร

ส านักการช่าง

895 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปลิง
 หมู่ที่ 4 ต าบลไชย
มงคล เชื่อมบ้าน
ถนนหัก ต าบลหนอง
จะบก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนนในความ
รับผิดชอบของ 
อบจ.นครราชสีมา)

เมือง เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 467
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอ่สร้าง 2,335 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัววี ขนาดปากราง กว้าง 
1.50 เมตร ลึก 1 เมตร ทอ้งราง 
กว้าง 0.70 เมตร หนา 0.07 เมตร
 จ านวน 2 ด้าน/ละ 50 เมตร

N 641660.40
E 185055.68

1,300,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และการ
คมนาคมขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

896 ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านหนอง
พลวงน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลโพธิก์ลาง 
เชื่อมบ้านหนองบัว
ศาลา ต าบลหนอง
บัวศาลา อ าเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อปรับปรุงถนนที่มี
สภาพเปน็หลุม ปน็บอ่ 
ใหส้ามารถใช้การได้ดี
2.เพื่อลดอบุติัเหตุในการ
สัญจร ไป-มา ของ
ประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้
3.เพื่อความสะดวกใน
การขนพชืผลทาง
การเกษตร
4.เพื่อลดปญัหา
การจราจรในช่วงเวลา
เร่งด่วน

กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 7,900 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๓๙,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นแบ่งจราจร

จดุเร่ิมต้น
Utm
๑๖๕.๑๐๐
188.๗๐๐
จดุส้ินสุด
Utm
๑๘๔.๗๖๐
๑๘๙.๒๐๐

15,800,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การจราจร

ส านักการช่าง

897 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองออก หมู่ที่
 10 ต าบลจอหอ - 
บ้านหัวสระ ต าบล
โคกสูง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้การสัญจรและ
การขนส่งได้รับความ
สะดวก

ขนาดกว้าง 7 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 3,210 เมตร

จดุเร่ิมต้น
188272E
1665547N
จดุส้ินสุด
188616E
1667027N

13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจและได้
ใช้ประโยชน์

การสัญจรและ
การขนส่งได้รับ
ความสะดวก

ส านักการช่าง

898 ก่อสร้างถนน คสล. 
สระใหญ่ไปหนอง
ออก หมู่ที่ 10 
ต าบลจอหอ ถึงวังตะ
ไก้ เชื่อมบ้านหัวสระ
 ต าบลโคกสูง อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้การสัญจรและ
การขนส่งได้รับความ
สะดวก

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง
 370 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 740 เมตร

จดุเร่ิมต้น
188272E
1665547N
จดุส้ินสุด
15.049701E
102.096819N

2,257,200 2,257,200 2,257,200 2,257,200 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจและได้
ใช้ประโยชน์

การสัญจรและ
การขนส่งได้รับ
ความสะดวก

ส านักการช่าง

1216






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

899 ก่อสร้างถนน คสล. 
เหมืองชล ประทาน
ถึงเหมืองบน บ้าน
หนองออก หมู่ที่ 10
 ต าบลจอหอ เชื่อม
ต าบลพุดซา อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้การสัญจรและ
การขนส่งได้รับความ
สะดวก

ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 1,190 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น 
กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จดุเร่ิมต้น
15.041819E
102.088689N
จดุส้ินสุด
15.049388E
102.085936N

2,298,200 2,298,200 2,298,200 2,298,200 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจและได้
ใช้ประโยชน์

การสัญจรและ
การขนส่งได้รับ
ความสะดวก

ส านักการช่าง

900 ก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบคลอง
ชลประทาน อบต.
จอหอ เชื่อมเขต
เทศบาลต าบลจอหอ
 และเขต อบต.หมื่น
ไวย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้การสัญจรและ
การขนส่งได้รับความ
สะดวก

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 4,230 เมตร

จดุเร่ิมต้น
189660E
1663313N
จดุส้ินสุด
191614E
1663636N

9,923,000 9,923,000 9,923,000 9,923,000 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจและได้
ใช้ประโยชน์

การสัญจรและ
การขนส่งได้รับ
ความสะดวก

ส านักการช่าง

901 ก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบล าบริบูรณ์ 
อบต.จอหอ เชื่อม
เทศบาลต าบลจอหอ
 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้การสัญจรและ
การขนส่งได้รับความ
สะดวก

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 1,800 
เมตร

จดุเร่ิมต้น
189660E
1663313N
จดุส้ินสุด
191240E
1663240N

3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจและได้
ใช้ประโยชน์

การสัญจรและ
การขนส่งได้รับ
ความสะดวก

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

902 ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอน
กรีตจากหน้าศูนย์
เคร่ืองจักรกล อบจ.
นครราชสีมา บ้าน
สารภี หมู่ที่ 3 
ต าบลมะเริง เชื่อม
ศูนย์วิจัยพัฒนา
พันธุกรรมพืช มทร.
อิสาน (เชื่อมต าบล
หนองบัวศาลา) 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อลดปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
คมนาคมในเส้นทางนี ้
และเพื่อใหไ้ด้ถนนที่มี
มาตรฐานเปน็ไปตาม
หลักวิชาการงานกอ่สร้าง
 รองรับการใหบ้ริการแก่
ประชาชนที่ได้ใช้เส้นทาง
สัญจร และการคมนาคม
ขนส่งได้

กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.04 
เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า
 9,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ไฟร์มโค้ททั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 
0.25 เมตรตามแบบก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน
 1 ป้าย

จดุเร่ิมต้น 
UTM
N14.94962
E102.16493 
จดุส้ินสุด 
UTM
N14.96396
E102.16010

2,984,300 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 
80 เมื่อ
โครงการได้
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

สามารถ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
 รวมถึงได้ถนนที่
มีมาตรฐาน
รองรับการใช้
บริการของ
ประชาชนใน
พื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้

ส านักการช่าง

903 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 5
 ต าบลโคกสูง เชื่อม
บ้านหนองออก 
ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
 และประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

ละติจดู
15.0601823
ลองติจดู
102.1111789

10,800,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา  และ
บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

904 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพันดุง หมู่ที่
 5 ต าบลโคกสูง 
เชื่อมโตโยต้า 1988
 บายพาสบ้านหนอง
ออก ต าบลจอหอ
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
 และประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

ละติจดู
15.051527
ลองติจดู
102.117019

3,600,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา  และ
บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น

ส านักการช่าง

905 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงสัณฐาน 
หมู่ที่ 11 ต าบลโคก
สูง เชื่อมบ้านบึงทับ
ช้าง ต าบลหนอง
ไข่น้ า อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
 และประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,300 
ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ

จดุเร่ิมต้น
N 15.078339°

E102.129421°

จดุส้ินสุด
N 15.073826°

E102.049751°

2,000,000      2,160,000 ร้อยละ 80%
 ประชาชน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา และ
บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น

ส านักการช่าง

906 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างโรงงาน
ลูกชิ้น บ้านหนอง
กระชาย หมู่ที่ 11 
ต าบลโคกสูง เชื่อม
บ้านโกรก ต าบล
หนองไข่น้ า อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
 และประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ละติจดู
15.0922511 
ลองติจดู
102.128692

5,985,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาและบ้านเมือง
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

907 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางช้าง บ้าน
หนองโพธิ ์หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกสูง เชื่อม
บ้านจันอัด ต าบลจัน
อัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
 และประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ละติจดู 
15.096571
ลองติจดู 
102.113854

5,985,000 ก่อสร้างถนน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา  และ
บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น

ส านักการช่าง

908 ก่อสร้างลาดยางทับ
หน้าผิวจราจร คสล. 
เดิมถนนบ้านบ-ุลอง
ตองจากถนน
มิตรภาพ-ทางรถไฟ 
เชื่อม อบต.ตลาด
และอบต.จอหอ 
(ถนน อบจ.
นครราชสีมา)

เมือง เพื่อปรับปรุงถนน คสล.
เดิม ซ่ึงช ารุด  ผิว
จราจรขรุขระ ให้เรียบ 
การจราจรสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 8 เมตร ยาว 915 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,320 ตารางเมตร พร้อม
เส้นจราจร

จดุเร่ิมต้น 
50 02 26.06 N
102 08 55.05
 mo
จดุส้ินสุด  
15 02 18.77 N
102 09 18.22 
mo

3,026,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90

ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

909 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านโป่งดินสอ 
หมู่ที่ 15 ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมือง 
เชื่อมบ้านหนอง
นมนาง ต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หนา เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ปริมาตรหินคลุก ๙๗๕ ลูกบาศก์
เมตร              

เร่ิมต้น
E 82256
N 16454
ส้ินสุด 
47P 
821897E          
         

1,800,000 ประชาชน
ร้อยละ ๙๐  
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหว่างต าบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
มากขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

910 ก่อสร้างถนน
เคปซีลสายถนนคึก
ฤทธิ ์- คุ้มรังงาม 
ถนนวงแหวน บ้าน
หนองกุ้ง หมู่ที่ 13 
ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมือง เชื่อม
ต าบลนากลาง 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,๘๐๐ เมตร
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑ เมตร              

เร่ิมต้น
E 81808
N 16515
ส้ินสุด 
47P 817293E 
1651520N

8,000,000 ประชาชน
ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหว่างต าบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
มากขึ้น

ส านักการช่าง

911 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายท้ายอ่างเก็บน้ า
ห้วยยาง บ้านหนอง
ขอน หมู่ที่ 11 
ต าบลโคกกรวด 
เชื่อมบ้านหนองบง 
ต าบลสุรนารี อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 พื้นที่ ๖,๐๐๐ ตารางเมตร

เร่ิมต้น      
E 82210
N 16509
ส้ินสุด 
47P 822361E 
1651522N

2,500,000 ประชาชน
ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหว่างต าบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
มากขึ้น

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

912 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
บ้านโป่งแมลงวัน 
หมู่ที่  5 ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมือง -
 บ้านหนองกุ้ง เชื่อม
บ้านนากลาง ต าบล
นากลาง อ าเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง ๕,๗๘๐ เมตร เร่ิมต้น   
E 820103
N 1647927
ส้ินสุด 
47P 816475E 
1647523N

1,200,000 ประชาชน
ร้อยละ ๙๐  
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ระหว่างต าบล

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
มากขึ้น

ส านักการช่าง

913 ปรับปรุงถนนผิว
ทางคสล.โดย
ด าเนินการก่อสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์ติก 
บ้านหนองขาม -
บ้านสระเพลง 
ต าบลหนองระเวียง
อ าเภอเมือง เชื่อม
ต าบลท่าจะหลุง 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร

ละติจดู 
145441.6
ลองติจดู 
1021208.4
ตะวนัออก 
จดุส้ินสุด
ละติจดู 
145425.5
ลองติจดู 
1021240.5
ตะวนัออก

4,416,000 ประชาชนทั้ง
 2 ต าบล
ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

914 ก่อสร้างถนน คสล. 
วัดมาบมะค่า บ้าน
มาบมะค่า หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองระเวียง 
เชื่อมต าบลหนองบัว
ศาลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ละติจดู
145641.4
ลองติจดู 
1021039.6
จดุส้ินสุด 
ละติจดู
145639.0
ลองติจดู
1021015.0

1,840,000 ประชาชนทั้ง
 2 ต าบล
ได้รับ
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส านักการช่าง

915 ก่อสร้างถนนคลุก 
สายบ้านวังหินไป
ต าบลบ้านเกาะ บ้าน
วังหิน หมู่ที่  5 
ต าบลบ้านโพธิ ์
เชื่อมต่อต าบลบ้าน
เกาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนา
 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนนิการไม่
นอ้ยกว่า 3,200 ตารางเมตร ลง
หนิคลุกไหล่ทาง หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
640 เมตร รวมจ านวน 96 
ลูกบาศกเ์มตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

จดุเร่ิมต้น
48P 195989,
1661284
จดุส้ินสุด
48P
195431,
1661290

2,719,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส านักการช่าง

916 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโนนสระอา 
บ้านบูรณะพาณิชย์ 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
โพธิ ์อ าเภอเมือง 
เชื่อมต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว1,300 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 6,500 
ตารางเมตร ลงหนิคลุกไหล่ทาง 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลน พร้อม
ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ชุด

จดุเร่ิมต้น
48P 199347,
1662027
จดุส้ินสุด
48P
200096,
1662154

3,510,700 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

917 ก่อสร้างถนน คสล.
เลียบคลอง
ชลประทาน บ้าน
มะค่าพัฒนา หมู่ที่ 
10 ต าบลบ้านโพธิ ์
เชื่อมต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว1,050 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า5,250 
ตารางเมตร ลงหนิคลุกไหล่ทางหนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 0.50
 เมตร ยาว5,250 เมตร

จดุเร่ิมต้น
48P
198033,
1663697
จดุส้ินสุด
48P
196992,
1663814

2,833,400 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

ส านักการช่าง

918 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านละลม หมู่ที่
 3 ต าบลละลมใหม่
พัฒนา อ าเภอโชคชัย
 เชื่อมบ้านโคกลอย 
เทศบาลต าบลหนอง
บุญมาก อ าเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมระหว่างต าบล
ละลมใหม่พัฒนากับ
ต าบลแหลมทอง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
6,200 เมตร

๔๘P ๒๐๑๖๓๙
๑๖๔๑๕๓๒
๔๘p ๒๐๘๐๐๖ 
๑๖๔๙๖๔๙

๒,๖๐๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ ๖๐

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

919 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 3 ต าบลท่า
จะหลุง เชื่อม
เทศบาลแหลมทอง 
อ าเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๘,๐๐๐ ม.
 พร้อมไหล่ทาง

เร่ิมต้น
201166
1644068
ส้ิสุด
208554
1642693

๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 60

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และใช้เป็น
เส้นทาง
การเกษตร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

920 ก่อสร้างถนนลูกรัง
แยกบ้านคลอง
กระชาย ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา เชื่อม
บ้านโนนเพชร 
เทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม อ าเภอโชคชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
6,500 เมตร

๔๘P ๒๐๒๑๘๐
๑๖๓๗๙๑๘
๔๘p ๒๐๒๐๑๖
๑๖๓๒๕๐๗

๑,๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 60

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

921 ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัสติกคอนกรีต บ้าน
ขี้ตุ่น หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าจะหลุง 
เชื่อมบ้านโคกวังวน 
ต าบลหนองยาง 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวก และ
ใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.04 เมตร

เร่ิมต้น
201476
1649088
ส้ิสุด
203454
1651461

๕,๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ ๖๐

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และใช้เป็น
เส้นทาง
การเกษตร

ส านักการช่าง

922 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านละลม หมู่ที่
 2 ต าบลละลมใหม่
พัฒนา อ าเภอโชคชัย
 เชื่อมบ้านโคกลอย 
เทศบาลต าบลหนอง
บุญมาก อ าเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมระหว่างต าบล
ละลมใหม่พัฒนากับ
ต าบลหนองบุญมาก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 
เมตร

๔๘P ๒๐๑๖๒๘
๑๖๔๑๒๒๗
๔๘p ๒๐๗๐๖๐
๑๖๔๐๕๙๙

๒,๓๑๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 60

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

923 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านดอนซาด 
ต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย เชื่อม
บ้านโคกไทย หมู่ที่ 6
 ต าบลโคกไทย 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อถนนได้มาตรฐาน
ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

E๐๑๙๐๘๗๖
N๑๖๒๙๙๖๐
E๐๑๘๙๓๐๒
N๑๖๒๙๘๐๕

๔,๐๐๐,๐๐๐

  

ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 60

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

924 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโคกพลวง 
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา อ าเภอโชคชัย
 เชื่อมบ้านโนนเพชร 
เทศบาลต าบลแหลม
ทอง อ าเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมระหว่างต าบล
ละลมใหม่พัฒนากับ
ต าบลแหลมทอง

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6,500 
เมตร

๔๘P ๒๐๒๑๘๖
๑๖๓๗๙๓๓
๔๘p ๒๐๒๓๒๗
๑๖๓๓๔๕๖

๑,๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 60

 -ประชาชน
สัญจรสะดวกลด
อุบัติเหตุ

ส านักการช่าง

925 ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 
บ้านด่านเกวียน หมู่ที่
 1 ต าบลด่านเกวียน 
เชื่อมบ้านหนองกก 
ต าบลท่าจะหลุง 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.50 เมตร

๑๙๘๘๔๓.๙๒
๑๖๔๓๒๘๗.๖๑
๒๐๑๑๕๓.๐๔
๑๖๔๔๐๘๙.๙

๑๔,๑๗๕,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
ร้อยละ 60

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

926 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.14305) 
บ้านล าซอ-บ้านโคก
สมอ อ าเภอปักธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

 ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar
 Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000  ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับ
ก้มหรือเงยได้ สามารถตรวจจบัการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนือ่งไม่ต่ ากวา่ 
50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจกัร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-
มาและขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึน้
เนือ่งจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
รวดเร็วขึน้
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆได้
รวดเร็วขึน้
4.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ในการใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

927 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.21104) 
รร.นิคมชลฯ-บ้านซับ
เศรษฐี 
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

 ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar
 Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000  ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับ
ก้มหรือเงยได้ สามารถตรวจจบัการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนือ่งไม่ต่ ากวา่ 
50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจกัร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

928 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด  สาย
(อบจ.นม.21102) 
บ้านซับสวอง-บ้านไร่
 อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

 ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar
 Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000  ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับ
ก้มหรือเงยได้ สามารถตรวจจบัการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนือ่งไม่ต่ ากวา่ 
50,000 ชัว่โมง อัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจกัร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1229






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

929 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.21110) 
บ้านซับเศรษฐี - 
บ้านกุดโง้ง 
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน 8
 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

930 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.14203) 
บ้านโคกศิลา-บ้าน
หัน อ าเภอปักธงชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

931 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.21301) 
บ้านคลองยาง -
บ้านคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

932 โครงการจัดซ้ือและ
ติดต้ังโคมไฟส่อง
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.21103)  
บ้านเขาจันทร์หอม-
บ้านบุ่งเตย 
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

933 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.21109) 
บ้านหนองไทร - 
บ้านวังไทร 
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1234






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

934 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ านวน 8 
ชุด สาย(อบจ.นม.
21205) บ้านขนง
พระกลาง-บ้านโป่ง
กระสัง อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

935 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด  จ านวน 7 
ต้น  สาย (อบจ.นม.
01201) บ้านบุ - 
บ้านลองตอง อ าเภอ
เมือง  
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

936 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุดสาย 
(อบจ.นม.20302) 
บ้านสีค้ิว-บ้านหนอง
ไม้ตาย  อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

937 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด สาย 
(อบจ.นม.20101)
บ้านลาดใหญ-่
บ้านหนองไทร  
อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

938 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 8 ชุด สาย 
(อบจ.นม.21112) 
บ้านโป่งไทร -
บ้านซับส าราญ  
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

939 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell )พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด สาย
(อบจ.นม.21206) 
บ้านบุ่งเตย-บ้าน
สระน้ าใส  อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

940 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 
ชุด สาย (อบจ.นม.
25302)
บ้านบะใหญ่ -
บ้านโคกสะแกราช  
อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ าเขียว 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

941 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด สาย 
(อบจ.นม.21111) 
บ้านนา-บ้านขนงพระ
เหนือ  อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

942 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ชุด  สาย 
(อบจ.นม.02101) 
บ้านมาบพิมาน - 
บ้านตล่ิงชัน  
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1243






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

943 โครงการติดต้ัง โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01102 
ทล.หมายเลข 304-
บ.โนนไม้แดง อ าเภอ
เมือง  จังหวัด
นครราชสีมา 

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1244






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

944 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 23 ต้น สาย
 อบจ.นม.01203  
บ.หนองตะคอง - บ.
หนองม่วง อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 23 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 23 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
23 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,425,000 1,425,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1245






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

945 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01204
 บ.โคกไผ่น้อย – 
บ.นาตม อ าเภอเมือง
  
จังหวัดนครราชสีมา 
   

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1246






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

946 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01205บ.
หนองพลวงใหญ-่บ.
หนองบัวศาลา 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1247






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

947 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01206  
บ.ใหม่ – บ.หนอง
เป็ดน้ า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1248






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

948 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.01207  
บ.โพธิเ์ต้ีย - บ.พล
กรัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1249






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

949 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01208  
บ.ตะคองเก่า-บ.
หนองกระทุ่ม  
อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1250






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

950 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้นสาย 
อบจ.นม.01209 
บ.พะเนาว์ - บ.โตนด
 อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1251






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

951 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01210  
บ.นากลาง-บ.โป่ง
แมลงวัน  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1252






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

952 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7 ต้น สาย 
อบจ.นม.01211 
บ.หนองไทร - 
บ.โกรกเดือนห้า  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1253






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

953 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 18 ต้น สาย
 อบจ.นม.01312  
บ.วัดเลียบ - บ.พุด
ซา อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
   

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 18 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
18 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,115,000 1,115,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1254






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

954 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.01313 
บ.หนองออก - บ.หัว
สระ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1255






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

955 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01314  
บ.ขี้ตุ่น -
บ.หนองสมอ  อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1256






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

956 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01315 
บ.โคกกรวด - 
บ.หนองนมนาง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1257






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

957 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 20 ต้น สาย
 อบจ.นม.01316  
บ.ยองแยง-วัดพนม
วัน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 20 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 20 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
20 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,239,000 1,239,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1258






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

958 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.01218 
บ.สะพานหิน-
มหาวิทยาลัยสุรนารี 
 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา    

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 5 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1259






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

959 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01219 
สายแยก
ทล.2 - บ.ยองแยง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1260






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

960 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.01220 
บ.นาตม - บ.ส้มป่อย
 อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 5 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1261






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

961 โครงการติดต้ัง  โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7 ต้น สาย 
อบจ.นม.01221 
บ.ฝ้าย - บ.นาตม 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1262






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

962 โครงการติดต้ัง โคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7 ต้น สาย 
อบจ.นม.01222 บ.
โกรก-ถนนมิตรภาพ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1263






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

963 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.01223 บ.
เสาหงษ-์บ.นากลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1264






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

964 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6  ต้น สาย 
อบจ.นม.02102 บ.
เทพนิมิตร - บ.ประดู่
งาม อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง 
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1265






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

965 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8  ต้น สาย 
อบจ.นม.02203 
บ.อรพิมพ์ - บ.พนา
หนองหิน อ าเภอคร
บุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1266






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

966 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.02204 
บ.สระว่านพระยา - 
บ.หัวท านบ 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน 8
 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1267






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

967 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8  ต้น สาย 
อบจ.นม.02305 
บ.หนองสะแก - บ.
หนองหินโคน 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน 8
 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1268






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

968 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8  ต้น สาย 
อบจ.นม.02306 
บ.ซับระวิง - บ.บ่อลิง
 อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

969 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8  ต้น สาย 
อบจ.นม.02307บ.
แชะ - บ.โนนกลาง 
อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1270






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

970 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.03201 
บ.สระประทีป - บ.
หนองกก อ าเภอเสิง
สาง จังหวัด
นครราชสีมา    

เสิงสาง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด      
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1271






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

971 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 32 ต้น สาย
 อบจ.นม.12205  
บ้านหนองบัวลาย-
บ้านหนองแดงน้อย 
อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

บัวลาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 32 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 32 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
32 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,983,000 1,983,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

972 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.12301 
บ้านหนองพลวง-
บ้านโคกสะอาด 
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

973 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.12202 
บ้านดอนคนทา-
บ้านหนองหว้า 
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

974 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.12204 
บ้านหนองหญ้า
ปล้อง-บ้านด่านช้าง 
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1275






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

975 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.12206 
บ้านตาลาด - บ้าน
หนองอ้ายแหนบ
อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
    

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
 2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน 8
 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1276






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

976 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.09305 
บ.ส าโรง -
บ.หนองแวง อ าเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

977 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด
จ านวน 16 ต้นสาย 
อบจ.นม.09304 
บ.มะค่า-บ.โตนด 
อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 16 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
16 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

991,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1278






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

978 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.09203 
บ.สายออ-บ.ตลุกชั่ง
โค อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

979 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.09202
ตลาดโคกสวาย-บ.
หนองหอย อ าเภอ
โนนไทยจังหวัด
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1280






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

980 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 14 ต้น สาย
 อบจ.นม.08201 
บ.แปรง-บ.หนอง
กราด อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 14 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 14 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
14 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

867,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1281






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

981 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.08202 บ.
โกรกลึก - บ.ค่ายทะ
ยิงอ าเภอด่านขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1282






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

982 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 16 ต้น สาย
 อบจ.นม.08303 
บ.ละเลิงพิมาน - บ.
กุดม่วง อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 16 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
16 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

991,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1283






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

983 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.08304 
บ.ด่านนอก - บ.วัง
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1284






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

984 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.08305 
บ.ห้วย-บ.หนองบัว
ละคร อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน 8
 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1285






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

985 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.08307 
บ.ด่านขุนทด - บ.
โนนเต็ง 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1286






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

986 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.08309 
ต่อเขต อบต.
ตะเคียนควบคุม ท่า
ขี้เหล็กอ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ด่านขุนทด 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1287






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

987 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.07208 
บ.ปอพราน - บ.หัว
สะพาน อ าเภอโชค
ชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1288






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

988 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 4  ต้น สาย 
อบจ.นม.07207 
ทางหลวงหมายเลข 
224 - บ.คลองกลาง
 อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
4 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

247,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1289






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

989 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.07306 
แยกทางหลวง 2017
- บ.หนองทองค า 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1290






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

990 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.07305 
บ.ด่านเกวียน - บ.
กุดจอกใหญ่ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

991 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.07203
บ.หนองหญ้าปล้อง -
 บ.กุดจอกน้อย 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

992 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.07202 
บ.ด่านเกวียน - บ.
กอก 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1293






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

993 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.07301 บ.
โคกวังวน - บ.ขี้ตุ่น 
อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง 
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1294






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

994 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.05302 
บ.หนองม่วงช่างพิมพ์ 
- บ.หนองพลาง 
อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

บ้านเหล่ือม1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1295






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

995 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.05201 บ.
เหล่ือม - บ.กุดเวียน
 อ าเภอบ้านเหล่ือม 
จังหวัดนครราชสีมา

บ้านเหล่ือม1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1296






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

996 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.06203 บ.
โคกหนองโสน ม.2,3
 อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1297






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

997 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.06202 
บ.หนองขาม - บ.
คลองเมือง อ าเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้ว
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1298






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

998 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อมอุปกรณ์
 ครบชุด จ านวน 8 
ต้น สาย อบจ.นม.
06201 บ.หินโคน -
 บ.หนองขาม 
อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1299






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

999 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน  12 ต้น 
สาย อบจ.นม.
04309 เทศบาล
เมืองคง - บ.ไร่ 
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 12 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 12 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
12 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

743,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1300






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1000 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7 ต้น สาย 
อบจ.นม.04308 บ.
ง้ิว 
- บ.โนนแดง อ าเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1301






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1001 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.04307 
บ.ตากิ่ม - บ.ดอน
ทะแยง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา  

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1302






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1002 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.04306 
บ.ตะโก - บ.ช่อระกา
 อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1303






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1003 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.04305 
โครงการศึกษาทดลอง
แก้ปัญหาดินเค็ม 
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1304






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1004 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.04204 
บ.หนองบง - บ.
ส่ีเหล่ียม อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5% 
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1305






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1005 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.04203 
บ.ตะโก-บ.โคก
ตะพาบ อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1306






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1006 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.04302 
บ.คงถาวร - บ.คง
สามัคคี อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1007 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อมอุปกรณ์
 ครบชุดจ านวน 18
 ต้น สาย อบจ.นม.
04201 บ.โนนปอ
แดง - บ.โนนเต็ง 
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 18 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
18 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,115,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1008 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.11201 
ขามสะแกแสง-บ.
ห้วย อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1009 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
11202 
บ.ขามสะแกแสง 
- บ.โนนผักชี อ าเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1010 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.13201 บ.
เขว้า ม.6 - บ.นางร า
 อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
 2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1011 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.13202บ.
หนองม่วงใหญ่ 
- บ.หนองกุง อ าเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1012 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.13203 
บ.ดอนมัน-บ.ละเลิง
เหิน อ าเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1013 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.13304 บ.
ไร่อ้อย - บ.หันห้วย
ทราย 
อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1014 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 4 ต้น สาย 
อบจ.นม.13305 
บ.ทุ่งมน - บ.ส าโรง 
อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
4 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

247,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1015 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 16 ต้น สาย
 อบจ.นม.13306 
บ.กระทุ่มราย 
- บ.โนนหญ้านาง 
อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 16 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร
พร้อมตอม่อ  จ านวน 16 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

991,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1016 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 16 ต้น สาย
 อบจ.นม.13307 
บ.บึงกระโดน - บ.
ดอนยาว อ าเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 16 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 16 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
 1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตรพร้อมตอม่อ  จ านวน 
16 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

991,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1317






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1017 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 18 ต้น สาย
 อบจ.นม.14201 
บ.ง้ิว - บ.หนองโดน 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 18 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
18 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,115,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1018 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อมอุปกรณ์
 ครบชุด จ านวน 8 
ต้น สาย อบจ.นม. 
14202 บ.พระบึง -
 บ.พัดทะเล อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1019 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.14204 บ.
เก่านางเหริญ - บ.
โกรกละลาย อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1020 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 22 ต้น สาย
 อบจ.นม.14306 
บ.หนองแฟบ -บ.
โคกนาง
เหริญ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 22 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 22 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
22 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,363,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1021 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.14307 
บ.โคกสระน้อย - บ.
เก่าสะแกราช 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1022 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.14308 
บ.นกออก - บ.
หนองหญ้าปล้อง 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ  จ านวน 
10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1023 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.14009 
บ.หนองปล้อง-บ.
คลองกี(่รวม 4 ช่วง)
 อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1024 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.14010 บ.
โคกสะอาด ม.1 บ.
บุชะอม ม.4 อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1025 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.14011 
ทล.หมายเลข 24 
บ.สวนหอม อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1326






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1026 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.14012 
บ.หนองตะแบก บ.
หนองประดู่ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปักธงชัย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1027 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15103 
สายเมน ที่ 1 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1028 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15204 
บ.หนองปรือ - บ.ดง
ใหญ่ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1029 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15205 
สายเมน ที่ 5 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1330






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1030 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.15206 บ.
เมืองที บ.ธารละ
หลอด อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1331






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1031 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15307 
บ.วังหิน - บ.
ทองหลาง อ าเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah       จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลด   ความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1332






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1032 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 12 ต้น สาย
 อบจ.นม.15308 
บ.ท่าหลวง – บ.
กล้วย อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 12 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 12 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

743,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1033 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.15309 
บ.โนนไม้แดง - บ.
ใหม่ไทยจารย์ อ าเภอ
 พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah       จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1034 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15310 
บ.ต าแย - บ.วัด 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1335






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1035 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.18201 
บ.มะเกลือใหม่ 
- บ.สูงเนิน อ าเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1336






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1036 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.18202 
บ.ตะคองหลง 
- บ.โสกแจ้ง อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่  6 เมตร พร้อมตอม่อ 
จ านวน 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1037 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.18203 
สุขาภิบาลสูงเนิน - 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักร อ าเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1038 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.18204 
สุขาภิบาลสูงเนิน - 
ปราสาทหินเมืองแขก
 อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1039 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.18205 
บ.กุดจิก - บ.โนนค่า
 อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1340






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1040 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.18206 
บ.หนองตะไก้ -บ.
คอนกอก อ าเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1341






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1041 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้นสาย 
อบจ.นม.18307 
บ.บุใหญ่ - บ.นาตะ
โครก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1342






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1042 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.18008 
ทางเข้าปราสาท
เมืองแขก อ าเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1343






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1043 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.18009 
สายยุทธศาสตร์ บ.
กุดจิก - บ.นากลาง 
อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1344






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1044 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.18010 บ.
โนนค่า อ าเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1345






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1045 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.18011 บ.
โนนค่า - บ.โคก
กระพี้ อ าเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1346






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1046 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.18012 บ.
โนนค่า - บ.หนอง
หอย อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1347






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1047 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.18013 
บ.บุใหญ่ - บ.สุขาวดี
 อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1048 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.10301 บ.
โคกสะอาด - บ.ขาม
เฒ่า อ าเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1349






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1049 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.10202 
บ.ด่านคนคบ - บ.
ปากทางเทศบาล 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1350






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1050 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7 ต้น สาย 
อบจ.นม.10203 
บ.บิง - 
บ.เหมต่ า 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1351






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1051 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.10204 
บ.กลึง - บ.หนอง
สะแก อ าเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1352






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1052 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 16 ต้น สาย
 อบจ.นม.10305 
บ.โค้งกระพี้ - บ.คล้า
 อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 16 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 16 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

991,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1353






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1053 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.10206 
มิตรภาพ - บ.หนอง
โจด อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1354






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1054 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.10307 
บ.หนองกระโดน - 
บ.ด่านคนคบ อ าเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1355






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1055 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิต (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.10308 
เทศบาลโนนสูง - บ.
สระพรวน อ าเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1356






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1056 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.10309 
บ.ดงพลอง - 
เทศบาลมะค่า 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)  จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1357






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1057 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.10310 
บ.บิง - บ.จันดุม 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1358






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1058 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.10311 
บ.ถนนถั่ว - บ.บิง 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1359






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1059 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 4 ต้น สาย 
อบจ.นม.10312 
บ.มะรุม - บ.มะค่า 
อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 4 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 4 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

247,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1360






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1060 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15102 
สายเมน ที่ 4 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1361






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1061 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.15101 
สายเมน ที่ 3 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1362






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1062 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.12203 
บ.ป่าตอง - บ.หลุบ
กุง อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1363






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1063 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น  สาย 
อบจ.นม.12207 
บ.กรวย - บ.เสมา
ใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1364






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1064 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.25301 
บ.บุตะโก - บ.หนอง
ไม้สัก อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังน้ า
เขียว

                                                                                                                                               ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1365






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1065 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.25303 
แยก ทล.304 - บ.
ซับก้านเหลือง  
อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ า
เขียว

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1366






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1066 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.25304 
บ.วังน้ าเขียว - บ.
ตล่ิงชัน อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

วังน้ า
เขียว

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1367






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1067 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.16101 บ.
เจริญผล-บ.สระแก้ว
อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ห้วยแถลง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1368






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1068 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.16202 
บ.หนองเครือ - บ.
ห้วยแคน อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ห้วยแถลง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1369






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1069 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.16203 
บ.หนองแสง - บ.
หนองม่วง อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ห้วยแถลง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1370






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1070 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด
จ านวน 12 ต้นสาย 
อบจ.นม.16204 
บ.หินดาด-บ.
หนองปื้ด อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ห้วยแถลง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 12 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 12 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

743,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1371






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1071 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้นสาย 
อบจ.นม.16005  
บ.หนองจิก - 
บ.ปรางค์ อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ห้วยแถลง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1372






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1072 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้นสาย 
อบจ.นม.16006 บ.
โนนสุวรรณ - บ.โนน
เสมา อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

ห้วยแถลง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1373






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1073 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 14 ต้น สาย
 อบจ.นม.22305
บ.ลุงเขว้า - บ.สันติ
สุข อ าเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 14 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah  จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 14ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

867,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1074 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.22204 บ.
ใหม่อุดม - บ.พระ 
อ าเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1075 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.22303 
บ.ซับตะคร้อ - บ.ท่า
ตะแบก อ าเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1076 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.22302 
บ.ซับตะคร้อ - บ.
หัวท านบ อ าเภอ
หนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1377






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1077 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 7 ต้น สาย 
อบจ.นม.22201 บ.
ไทยเจริญ-
โบราณสถาน 
ปราสาทหินถนนหัก 
อ าเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 7 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 7 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

433,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1078 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.12208 
บ.หนองแจ้งใหญ่ - 
บ.อีโค อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ่ 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1079 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.20304 
บ.หนองน้ าใส - บ.
สง่าพัฒนา อ าเภอสี
ค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1380






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1080 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.20305 
บ.สีค้ิว - บ.หัน 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1381






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1081 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น  สาย 
อบจ.นม.20306 
แยก ทล.2 - ทาง
แยกเข้าตลาดด่าน
ขุนทด อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1382






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1082 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.19101 
บ.หนองกระโดน - 
บ.หนองม่วง อ าเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1383






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1083 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.19202 
บ.หนองคู - บ.โป่ง
สุริยา อ าเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1384






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1084 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.19303 
บ.ขามทะเลสอ-บ.
โนน อ าเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1385






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1085 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.19005 บ.
โตนด ม.3 ต.พันดุง 
- บ.โนนตาล ม.2  
อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา  

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1386






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1086 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.19204 
บ.บึงอ้อ - บ.โตนด 
อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1387






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1087 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.32204 
บ้านหนองโจด – 
บ้านโนนมันเทศ 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์
ปิด-เปิด ปรับกม้หรือเงยได้ สามารถ
ตรวจจับการเคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่
เพิม่-ลดความสวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1388






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1088 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.32203 
บ้านด่านกะตา-บ้าน
โสง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 5 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1389






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1089 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 12 ต้น สาย
 อบจ.นม.32202
บ้านโนนหมัน-บ้าน
มะดัน อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 12 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 12 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 12 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

743,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1390






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1090 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light 
SolarCell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.32301 
บ้านโนนเลียบ-บ้าน
หนองยาง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1391






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1091 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 24 ต้น สาย
 อบจ.นม.21114 
แยกทล.หมายเลข-
ซับพลู อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 24 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 24 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่อง ไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 24 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,487,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1392






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1092 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.21115 
ต่อทางของเทศบาล
ปากช่อง-แยกไป
ชัยภูมิ อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
onnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ahจ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่อง ไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1393






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1093 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.21113 
บ้านโนนอารีย-์บ้าน
หนองใหญ่ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 6 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่อง ไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1394






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1094 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.21206 
บ.บุ่งเตย-บ.สระน้ า
ใส อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากช่อง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)   จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W. 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
onnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4  ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ ปิด-เปิด ปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่อง ไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1395






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1095 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้นสาย 
อบจ.นม.17309 
บ.หนองหว้า-บ.
หนองขาม อ าเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
onnocrystalline Type ขนาดไม่น้อย
กวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1396






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1096 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.17308 
บ.ล้ินฟ้า - บ.ท่าสวน
ยา อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1397






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1097 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้นสาย 
อบจ.นม.17307 บ.
โนนรัง - บ.บูรพา 
อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง                         ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1398






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1098 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้นสาย 
อบจ.นม.17306
บ.หนองไร่ - บ.ลุง
ประดู่ อ าเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1399






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1099 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.17305 
บ.ละโว้ - บ.เขว้า 
อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1400






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1100 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.17304
บ.ประสุข
–บ.หนองจิก อ าเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1401






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1101 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้นสาย 
อบจ.นม.17303 
บ.หนองโน - บ.
หนองดาด อ าเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1402






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1102 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 6 ต้น สาย 
อบจ.นม.17301 บ.
เหล่าจั่น - บ.หนอง
ม่วง อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 6 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 6 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

371,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1403






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1103 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 10 ต้น สาย
 อบจ.นม.17210 
บ.ขุนละคร-บ.หนอง
ออ อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 10 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 10 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

619,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1404






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1104 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.30302 
แยก ทล.205 บ.กุด
ไผ่ อ าเภอพระ
ทองค า จังหวัด
นครราชสีมา

พระ
ทองค า

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1405






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1105 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 5 ต้น สาย 
อบจ.นม.30301 
บ.กุดไผ่ - บ.หนองเข
ว้า อ าเภอพระ
ทองค า จังหวัด
นครราชสีมา

พระ
ทองค า

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 5 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 5 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

309,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1106 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 24 ต้น สาย
 อบจ.นม.17302 
บ.หนองจิก - บ.ชุม
พวง อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 24 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 24 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,487,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1107 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.23202 
บ.หนองขามนาดี - 
บ.พะไล อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แก้ง
สนามนาง

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1108 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจังหวัด นม.
23101 
บ.ศูนย์กลาง 
- บ.โนนส าราญ 
อ าเภอแก้งสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

แก้ง
สนามนาง

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1409






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1109 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.23203 
บ.นาแค - บ.หนอง
ขามดี อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แก้ง
สนามนาง

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1410






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1110 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 24 ต้น สาย
 อบจ.นม.26201 
บ.ด่านขุนทด - บ.
หนองแวง อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพา
รักษ์

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 24 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 24 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

1,487,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1411






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1111 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.26203 
บ.ชุมชนพัฒนา - บ.
หนองแวง อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพา
รักษ์

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1112 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้น สาย 
อบจ.นม.27201บ.
โนนละกอ - บ.ปลัก
แรต อ าเภอเมืองยาง
 จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1413






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1113 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย(์LED 
Street Light Solar
 Cell)  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.27303 
บ.หนองสะแก - บ.
เมืองยาง อ าเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง

1414






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1114 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.27304 บ.
โนนละกอ - บ.เขว้า 
อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1115 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED 
Street Light Solar
 Cell) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 8 ต้นสาย 
อบจ.นม.27302 บ.
เมืองยาง - บ.
กระเบื้องนอก อ าเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) จ านวน 8 ชุด  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ 
LED Street Light Solar Cell 60 W.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด 
Monnocrystalline Type ขนาดไม่
น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
6,000 ลูเมน มีสวติซ์ปิด-เปิดปรับกม้
หรือเงยได้ สามารถตรวจจับการ
เคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลดความ
สวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power 
สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000
 ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 
W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน
 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
ก าหนด

495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
และขนส่ง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมี
รายได้มากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินใน
การใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์อ าเภอโครงการที่

1116 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามล าห้วยด่าน 
บ้านด่านกรงกราง 
หมู่ที่ 6 ต าบลโนน
ไทย อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2.เพื่อขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรเป็นการ
พัฒนารายได้ให้กับ
ประชาชน
3.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20
 เมตร พร้อมทาสี และ
เคร่ืองหมายจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 

จดุพิกัดโครงการ 
N 15.206044°  
E 102.041429°

2,328,000 2,328,000 2,328,000 ประชาชน 
1,791 
หลังคาเรือน 
สามารถใช้
เส้นทาง
คมนาคม
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย

1.ประชาชนได้รับ
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
2.ประชาขนมี
รายได้มากขึน้
เนือ่งจากการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
รวดเร็วขึน้
3.ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณะต่างๆได้
รวดเร็วขึน้
4.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ในการใช้ถนน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1117 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16204) 
บานหินดาด - บาน
หนองปด อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางการสัญจร 
2.เพื่อขนสงสินคา
ทางการเกษตรเปนการ
พัฒนารายไดใหกับ
ประชาชน
3.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต อบจ.นม.16204 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
 ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,523 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว
 982 เมตร กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 510 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 20,692 ตาราง
เมตร พรอมตีเสนจราจร  ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 

อบจ.นม.กําหนด 

จุดเริ่มตนโครงการ
N 14.978058° 
E 102.557486°
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N 14.937055° 
E 102.676595°

10,310,000 1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
สะบายในการใช
เสนทางคมนาคม
สัญจร และขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร
2.ประชาชนมี
รายไดมากขึ้น
เนื่องจากการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชน
สามารถเดินทาง
คมนาคมเขาถึง
สถานที่บริการ
สาธารณะและ
โรงพยาบาลไดเร็ว
ขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จากการใช
เสนทางคมนาคม

สํานักการชาง

4,159,935,287 2,966,582,050 2,808,248,050 2,779,860,050

769 711 489 479รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

1418



ยทุธศาสตร์ดา้น
การพัฒนาการท่องเที่ยว  

ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  
และกีฬา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจัดงาน
เทศกาลอาหาร
ยา่ง

1.เพือ่สร้างจุดเด่นและ
ความแตกต่างของการจัด
งานส่งเสริมการท่องเทีย่ว
2.เพือ่ส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายยอ่ย
3.เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ 
4.เพือ่เป็นการจัดกิจ
กรมการท่องเทีย่วในรูปแบบ
ใหม่

จัดงานเทศกาลอาหารปิง้
ยา่ง หรือกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่วตามฤดูกาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

1.มีเอกลักษณ์ของการจัดงาน 
ซ่ึงง่ายแก่การจดจ า
2.สร้างรายได้และช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย
3.เศรษฐกิจดีขึน้ มีเงิน
หมุนเวยีนจากการจับจ่ายใช้
สอยของผู้มาเทีย่วงาน
4.มีรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้

ส านักปลัดฯ

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 พัฒนาพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การลดความเหลือ่มล้้า เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุ่ทยานธรณีโลก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2 โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว
จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ประชาสัมพันธ์
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเทีย่วจังหวดั
นครราชสีมา  
2.เพือ่ยกระดับรายได้ 
พัฒนาด้านการท่องเทีย่ว
และบริการของจังหวดั
นครราชสีมา 
3.เพือ่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเทีย่ว สินค้าและบริการ
4.เพือ่เพิม่ปริมาณ
นักท่องเทีย่วให้มากขึน้ใน
อนาคต
5.เพิม่มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว  
2.จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ว และผู้ทีเ่กีย่วข้อง  
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในระหวา่งการ
จัดการแข่งขันกีฬา,การ
ประชุม,การสัมมนาและอืน่ ๆ
4.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการท่องเทีย่ว,ปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานทีท่่องเทีย่ว
5.พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
เดิมและแหล่งท่องเทีย่วใหม่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ  
2.ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

1.มีกิจกรรมและรายได้จากการ
ท่องเทีย่วเพิม่ขึน้  
2.เพิม่รายได้และยกระดับการ
ท่องเทีย่วให้มีมาตรฐาน  
3.เกิดภาพลักษณ์ทีดี่ เกิดความ
เข้าใจและเป็นทีรู้่จัก 
4.มีปริมาณนักท่องเทีย่วเพิม่
มากขึน้  
5.ระบบอ านวยความสะดวก
ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เกิดความสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย

ส านักปลัดฯ
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

3 โครงการจัดงาน
ฉลองวนัแห่งชัย
ชนะของท้าว
สุรนารี

1.เพือ่เทิดทูนวรีกรรมของ
ท่านท้าวสุรนารีทีเ่ป็นผู้น า
ชาวนครราชสีมาสู้รบกับ
ข้าศึกจนกระทัง่ได้รับชัย
ชนะในวนัที ่23 มีนาคม 
พ.ศ.2369
2.เพือ่บูรณาการความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
ในการจัดกิจกรรม และ
ช่วยกันรักษา สืบทอด 
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอัน
ดีงามทีม่ีมาแต่โบราณ
3.เพือ่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้
ตระหนักถึงวรีกรรมอันกล้า
หาญ เสียสละ และด ารงไว้
ซ่ึงความรักความสามัคคี มี
ความเป็นน้ าหนึง่ใจเดียวกัน 
เห็นผลประโยชน์ของชาติ
เป็นส าคัญ (ต่อ)

ประชาชนทัว่ไปของจังหวดั
นครราชสีมาและจังหวดั
ใกล้เคียง นักท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000 1.ประชาชนใน
จังหวดั
นครราชสีมา
ภาครัฐ ภาค
ธรุกิจเอกชนและ
 นักท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมี
โอกาศได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมที่
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัจัดขึน้
2.ภาคธรุกิจ
เอกชน และ
ประชาชนชาว
จังหวดั
นครราชสีมา มี
รายได้เพิม่ขึน้
จากการจัด
กิจกรรม

1.ประชาชนทัง้ชาวไทยและ
ต่างประเทศได้รับรู้ รับทราบ 
และร่วมเทิดทูนในวรีกรรมของ
ท่านท้าวสุรนารีทีไ่ด้ประกอบไว้
ในวรีกรรมทุง่สัมฤทธิ์
2.หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม 
และช่วยรักษา สืบทอด
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอันดี
งามทีม่ีมาแต่โบราณ

ส านักปลัดฯ
ส านักการศึกษา
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

4.เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ 
สร้างงาน สร้างรายได้ และ
ขยายช่องทางการตลาด
สินค้าชุมชน ให้ประชาชนมี
รายได้เพิม่มากขึน้ มี
คุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
5.เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาการท่องเทีย่ว แหล่ง
ท่องเทีย่ว ธรุกิจการ
ท่องเทีย่วในจังหวดั
นครราชสีมา

3.ประชาชนใน
จังหวดั
นครราชสีมา 
และ
นักท่องเทีย่ว
ทัว่ไปตระหนักถึง
วรีกรรมอันกล้า
หาญเสียสละ 
และด ารงไวซ่ึ้ง
ความรัก ความ
สามัคคี มีความ
เป็นน้ าหนึง่ใจ
เดียวกัน
4.นักท่องเทีย่ว
เดินทางมา
ท่องเทีย่วจังหวดั
นครราชสีมา
เพิม่ขึน้

3.เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง
วรีกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ 
และด ารงไวซ่ึ้งความรักความ
สามัคคี มีความเป็นน้ าหนึง่ใจ
เดียวกัน เห็นผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นส าคัญ
4.เกิดการกระจายรายได้สู่พืน้ที่
จังหวดันครราชสีมาเพิม่มากขึน้
 ประชาชนมีระดับรายได้และ
ชีวติความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้
5.นักท่องเทีย่วสนใจและ
เดินทางมาท่องเทีย่วในจังหวดั
นครราชสีมามากขึน้

ส านักปลัดฯ
ส านักการศึกษา
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

4 โครงการจัดงาน
เทศกาลเทีย่ว
พิมาย

1.เพือ่เผยแพร่และรักษา
ประเพณีวฒันธรรมอันดี
งามของท้องถิน่ 
2.ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ

จัดงานเทศกาลเทีย่วพิมาย 
1 คร้ัง/ปี ในช่วงสัปดาห์ที ่2
 ของเดือน พฤศจิกายน 
ของทุกปี

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

1.ประชาชนได้รู้จักประเพณี
วฒันธรรมโบราณและสืบทอด
รักษาไวใ้ห้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก    
2.อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมซ่ึงจะ
ดึงดูดนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศ
และนอกประเทศให้เดินทางมา
ท่องเทีย่ว ส่งผลให้รายได้และ
เศรษฐกิจดีขึน้

ส านักปลัดฯ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

5 เทศกาลงาน
ขนมจีนประโดก

1.เพือ่อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การท าขนมจีนแบบ
โบราณ และสินค้า OTOP 
ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา
 ให้เป็นของดีเมืองโคราช
ตลอดไป  
2.เพือ่เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์
แปรรูปขนมจีน และสินค้า 
OTOP อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  
3.เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์การแปรรูป
ขนมจีน และสินค้า OTOP 
ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา
4.เพือ่เป็นการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ในเขตพืน้ที่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
5.เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา

1.จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
2.ส่งเสริมการจ าหน่ายและ
เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

1,600,000 1,600,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

1.ประชาชน เยาวชนชาวอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  
2.ประชาชน เยาวชนชาวอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา ได้รับความ
พึงพอใจ เข้าใจและเห็น
ความส าคัญศิลปวฒันธรรมและ
ช่วยอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
ขนมจีนประโดกให้สินค้า และ
เป็นของดีเมืองโคราชตลอดไป  
3.ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
และส่งเสริมการท่องเทีย่วในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา และ
เป็นเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

6 งานเฉลิมฉลอง
วรีกรรม
นางสาวบุญเหลือ

1.เพือ่เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในจังหวดั
นครราชสีมาได้ทราบ
ประวติัคุณงามความดีของ
ท่านต่อแผ่นดิน
2.เพือ่เป็นการสดุดีวรีกรรม
ของนางบุญเหลือ
3.เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าใจ
เรียนรู้ประวติัของนางสาว
บุญเหลือ

ภาครัฐ/เอกชน และ
ประชาชนในเขตพืน้ทีร่่วม
สืบสานวฒันธรรมประเพณี
เป็นประจ าทุกปี

1,500,000    1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

1.ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
โดยทัว่ไปได้ทราบและร่วม
เทิดทูนในวรีกรรมของนางสาว
บุญเหลือทีไ่ด้ประกอบไวใ้น
วรีกรรมทุง่สัมฤทธิ ์และอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอีนดีงาม
ของท้องถิน่ อีกทัง้ประชาชนมี
จิตส านึกรักและหวงแหนศีลป
วฒันธรรมและเป็นของดีเมือง
โคราชตลอดไป
2.พัฒนาเศรฐกิจเพือ่การ
ท่องเทีย่วในจังหวดันครราชสีมา
ให้ดีขึน้

ส านักปลัดฯ

7 งานประเพณี
กินเข่าค่ าของดี
เมืองสูงเนิน

เพือ่ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทีดี่งาม
และเข้าร่วมกิจกรรมอันมี
คุณค่าทีไ่ด้สืบทอดถึงชนรุ่น
หลัง

ประชาชนในอ าเภอสูงเนิน
และพืน้ทีใ่กล้เคียง  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  และ
ภาครัฐ/เอกชน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมาไม่
น้อยกวา่ 80 %

ผู้มาร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจ
เกีย่วกับความหมายความส าคัญ
ของกิจกรรมและได้ร่วมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทีดี่งามและ
เข้าร่วมกิจกรรมอันมีคุณค่าทีไ่ด้
สืบทอดถึงชนรุ่นหลัง
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

8 โครงการจัดงาน
เบญจมาศบาน
ในม่านหมอก 
อ าเภอวงัน้ าเขียว

1.เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ของอ าเภอวงัน้ าเขียวและ
จังหวดันครราชสีมา
2.เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธสิ์นค้าหนึง่
ต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์
3.เพือ่เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวดั
นครราชสีมา  
4.เพือ่เสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน  
5.เพือ่ขยายโอกาส สร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิน่

1.เกษตรกรผู้ปลูก
เบญจมาศและผู้สนใจ  
2.กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ  
3.ประชาชนและบุคคล
ทัว่ไป  
4.นักท่องเทีย่วทัง้ในและ
ต่างจังหวดั

500,000 500,000 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

1.เกิดแหล่งท่องเทีย่วใหม่ทาง
ธรรมชาติ  
2.เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้จาก
การน าผลผลิตทางการเกษตรมา
จ าหน่ายภายในงาน
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีของดี
บัวลาย

1.เพือ่ส่งเสริม 
ประชาสัมพันธ ์และเพิม่
ช่องทางการตลาดให้กับ
ผลผลิตในท้องถิน่
2.ให้เกษตกร ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน  
3.เพือ่ส่งเสริมอนุรัษษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และการ
ท่องเทีย่ว

จัดงานประเพณีของดีบัว
ลาย 1 คร้ัง/ปี

100,000       100,000       100,000       100,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

ภาคราชการ เอกชน ประชาชน 
และเกษตรเข้าร่วมงานและร่วม
ท ากิจกรรมร่วมกันสืบสาน
ประเพณีท้องถิน่ให้คงอยูสื่บไป
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

10 โครงการ
เทศกาลไหม
ไทยทีโ่คราช

1.เพือ่ส่งเสริมให้อ าเภอปัก
ธงชัยเป็นศูนยก์ลางการ
ผลิตผ้าไหมของกลุ่ม
ประเทศอาเซ่ียน 
2.เพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพ
 สร้างรายได้ แก่ประชาชน  
3.เพือ่สร้างช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
และสินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน มี
ศักยภาพการแข่งขันเชิง
พาณิชย์

1.จัดงานเทศกาลไหมไทยที่
โคราชระยะเวลารวม 7 วนั
2.นักท่องเทีย่วชาวไทยและ
ต่างประเทศมาร่วมงานไม่
ต่ ากวา่ 90,000 คน 
3.ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
สินค้า OTOP มียอด
จ าหน่ายเพิม่ขึน้
4.จ านวนการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้า
 OTOP เพิม่ขึน้
5.จัดงานร่วมกับกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 
อบจ.นครราชสีมา อ าเภอ
ปักชัย สมาคมไหมไทย
นครราชสีมา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 18 
แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ประชาชนใน
พืน้ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
2.นักท่องเทีย่ว
ร่วมงานไม่น้อย
กวา่ 100,000 
คน

1.ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้า 
OTOP ได้รับการส่งเสริมเพิม่
ช่องทางการตลาด ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.กลุ่มผู้ผลิตประกอบการและ
ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้จาก
การจ าหน่ายสินค้าและบริการ
3.อ าเภอปักธงชัยได้รับการ
พัฒนาเป็นศูนยก์ลางการผลิตผ้า
ไหมของประเทศและเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วของจังหวดั

ส านักปลัดฯ

11 โครงการ
ส่งเสริมประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การ
แข่งขันเรีออีโปง

เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมทีดี่งาม

ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีร่่วม
สืบสานวฒันธรรมประเพณี

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

ผู้มาร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจ
เกีย่วกับความหมายความส าคัญ
ของกิจกรรมและได้ร่วมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทีดี่งามและ
เข้าร่วมกิจกรรมอันมีคุณค่าทีไ่ด้
สืบทอดถึงชนรุ่นหลัง

ส านักปลัดฯ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

12 โครงการจัดงาน
ปากช่อง
คาวบอย เฟส
ติวลั

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ

จัดงานปากช่องคาวบอย 
เฟสติวลั

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ส านักปลัดฯ

13 โครงการจัดงาน
น้อยหน่าและ
ของดีเมือง
ปากช่อง

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ

จัดงานน้อยหน่าและของดี
เมืองปากช่อง

300,000       300,000       300,000       300,000 ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ส านักปลัดฯ

14 โครงการจัดงาน
เกษตรแฟร์ 
ปากช่อง

1.เพือ่เป็นการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเทีย่วภายในจังหวดั
นครราชสีมา
2.เพือ่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนและกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวดั
นครราชสีมา

ภาครัฐ และเอกชน 
ประชาชนร่วมกันจัดงาน
เกษรแฟร์ปากช่อง

300,000       300,000       300,000       300,000 ภาครัฐเอกชน
ประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละ
นักท่องเทีย่วเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกวา่ 80 %

ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิน่ให้คงอยูสื่บ
ต่อไป
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

15 โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชน ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด
2.เพือ่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง
3.เพือ่สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน
4.เพือ่เป็นการส่งเสริม
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5.เพือ่เผยแพร่หน้าทีข่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
6.เพือ่ตอบสนองนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา  และ
รัฐบาล

1.เยาวชน ประชาชนไม่เข้า
ไปยุง่เกีย่วกับยาเสพติด
2.เป็นการบูรณาการ
นโยบายภาครัฐ เพือ่แก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3.เกิดกลุ่มพลังเยาวชน 
ประชาชนทีเ่ข้มแข็งเป็น
ตัวอยา่งทีดี่แก่สังคม
4.เยาวชน ประชาชนเล่น
กีฬาเพิม่มากขึน้

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.นักกีฬามี
ทักษะการเล่น
ฟุตบอล มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลา
วา่งให้เป็น
ประโยชน์
2.ส่วนราชการ 
ภาคประชาชน 
เอกชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน เกิด
ความรักความ
สามัคคีของ
ชุมชนและท้องถิน่

1.เยาวชน ประชาชน ใช้เวลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ สุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวติทีดี่ และ
ห่างไกลยาเสพติด
2.เกิดเครือข่ายเยาวชน 
ประชาชน ในด้านกีฬา และ
สร้างความสามัคคี
3.เยาวชน ประชาชน เกิดความ
ภาคภูมิใจ และแสดง
ความสามารถด้านกีฬา น าสู่การ
เป็นนักกีฬาระดับสูงขึน้ต่อไป
4.เยาวชน ประชาชนทัว่ไปทราบ
 และเข้าใจหน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

16 โครงการ
แข่งขันกฬีา 
อบจ.สัมพันธ์

1.เพื่อเปน็การเสริมสร้าง
สุขภาพใหแ้ข็งแรง มี
ทัศนคติที่ดี น าไปสู่
องค์กรที่มคุีณภาพ
ใหบ้ริการแกป่ระชาชนใน
พื้นที่
2.เพื่อพัฒนาทักษะการ
เล่นกฬีาตาม
มาตรฐานสากล และใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
3.เพื่อสร้างความรักความ
สามคัคีในหมูค่ณะ และ
เปน็เวทีในการ
แลกเปล่ียนแนวคิด และ
สร้างความสัมพันธ์อนัดี

จัดการแข่งขันหรือเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสัมพันธ์ไมน่อ้ยกว่า
 1 คร้ัง

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ไมน่อ้ยกว่าร้อย
ละ  72

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมสุีขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง มนี้ าใจ
นกักฬีา
2.เกดิความสามคัคีในหมู่
คณะและมคีวามสัมพันธ์ที่ดี
3.เปน็การใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์
4.เสริมสร้างความสามคัคี 
ประสานความร่วมมอืและ
เพิ่มพูนประสบการณ์

ส านักปลัดฯ

17 โครงการ
จัดการแข่งขัน
กฬีาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดระดับ
อ าเภอ/ระดับ
จังหวัด

1.เพื่อยกระดับการ
แข่งขันใหสู้งขึน้
2.เพื่อร่วมฉลองงาน
วันแหง่ชัยชนะท้าวสุรนารี
3.เพื่อส่งเสริมใหใ้ช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์
หลีกเล่ียงปญัหายาเสพติด
ใหโ้ทษอกีทางหนึง่ฯลฯ

1.จัดการแข่งขันกฬีาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีา
ร่วมฉลองงานวันแหง่
ชัยชนะท้าวสุรนารี
3.จัดการแข่งขันกฬีาเพื่อ
เชือ่มความสามคัคีทั้งใน
ระดับอ าเภอและจังหวัด

10,000,000 10,000,000   10,000,000   10,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้ใช้
เวลาใหเ้กดิ
ประโยชน์

1.ประชาชน,ส่วนราชการ
ท้องถิน่เข้าร่วมแข่งขันกฬีา
2.เยาวชนสนใจกฬีาหา่งไกล
ยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์
3.เกดิความสามคัคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภยั
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

18 โครงการ
แข่งขันกฬีา
ท้องถิน่
สัมพันธ์บวัใหญ่
เกมส์

ข้าราชการ เยาวชน และ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ 
อ าเภอบวัใหญ่ ได้ออก
ก าลังกายในการเล่นกฬีา
เพื่อสร้างความสามคัคีใน
หมู่คณะ

จัดการแข่งขันกฬีา
ท้องถิน่สัมพันธ์บวัใหญ่
เกมส์ เดือนธันวาคมของ
ทุกปี

200,000 200,000 200,000 200,000 ข้าราชการ 
ประชาชนและ
เยาวชน ภาค
ส่วนในเขต
พื้นที่อ าเภอบวั
ใหญ่ จ านวน 
2,000 คน

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน ปลูกจิตส านกึใน
การรู้รักสามคัคี ระหว่างหมู่
คณะ องค์กร ชุมชน และ
สังคม ส่งเสริมกจิกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามยั
แกป่ระชาชน และเยาวชน
ส่งเสริมการแข่งขันกฬีาแก่
เยาวชนและประชาชนได้ใช้
เวลาใหเ้กดิประโยชนโ์ดยการ
เล่นกฬีาหา่งไกลยาเสพติด
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

19 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
ระดับอ าเภอ/
ระดับ จังหวดั
ในพืน้ที ่32 
อ าเภอ

1.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมใน
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท
สู่ความเป็นเลิศ  
2.เพือ่ส่งเสริมให้มีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 
3.เพือ่เสริมสร้างสติปัญญา
และพัฒนาความมัน่คงทาง
อารมณ์  
4.เพือ่เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติสังคมและความเป็นอยู ่ 
5.เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและ
ประชาชน  
6.เพือ่ส่งเสริมให้มีการเล่น
กีฬาและนันทนาการ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดและให้เวลา
วา่งให้เกิดประโยชน์

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักเรียนนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน และผู้สนใจใน
พืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา

  10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000 ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชน 
ประชาชน และ
ผู้สนใจในพืน้ที่
จังหวดั
นครราชสีมา

1.ประชาชน ส่วนราชการ
ท้องถิน่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  
2.เยาวชนสนใจกีฬาห่างไกลยา
เสพติด และใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์  
3.เกิดความสมัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

20 โครงการงาน
ฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารีและ
ของดีอ าเภอ
โนนแดง

เพือ่ส่งเสริม และสืบสาน
วฒันธรรม จารีตประเพณี 
อันดีงามของท้องถิน่ชาวไทย
ให้คงอยูสื่บไป

จัดงานฉลองวนัแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารีและของดีอ าเภอ
โนนแดง

      700,000       700,000       700,000       700,000 ประชาชน
เยาวชนในพืน้ที ่
อ าเภอโนแดง
และพืน้ที่
ใกล้เคียงทีไ่ด้
ร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

หน่วยงานราชการรัฐวสิาหกิจ 
พ่อค้า ประชาชนชาวอ าเภอโนน
แดง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมประเพณี และ
วฒันธรรมอันดีงามของอ าเภอ

ส านักปลัดฯ

21 โครงการ
บวงสรวง
อนุสาวรียท์่าน
ท้าวสุรนารี 
อ าเภอล าทะ
เมนชัย จังหวดั
นครราชสีมา

เพือ่เป็นการร าลึกถึงวรีสตรี
ผู้กล้าหาญของชาวจังหวดั
นครราชสีมา

ประชาชนล าทะเมนชัย
ร่วมกันร าลึกและเชิดชู
เกียรติวรีกรรมท่านท้าวสุร
นารี

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ประชาชนใน
พืน้ทีอ่ าเภอล าทะ
เมนชัยเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนักและเห็น
คุณค่าในการปกปักรักษา
บ้านเมือง

ส านักปลัด

22 การจัดงาน
เกษตรแฟร์ปาก
ช่อง

เพือ่เผยแพร่ความรู้งานวจิัย
 ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
เกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวดั เกษตรกร 
ประชาชน และเยาวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเกษตร และเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกร

ระยะเวลาในการจัดงาน 
เดือนธนัวาคม 2560  
ผู้เข้าโครงการชมงาน 
20,000 คน ณ ศูนยว์จิัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ ต าบลกลางดง 
อ าเภอปากช่อง

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย

ได้เผยแพร่ความรู้งานวจิัย 
เกษตรกรแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ มีนักท่องเทีย่ว
เพิม่มากขึน้
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

23 โครงการ
ประเพณีลอย
กระทงเทศกาล
โคมไฟและ
ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ณ บึง
ทะเล เทศบาล
ต าบลหัวทะเล 
อ าเภอเมือง 
จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมไทย
ให้คงอยูสื่บไป
2.เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
หัวทะเล และพืน้ทีใ่กล้เคียง
ได้เข้าร่วมชมงาน ร่วมพิธี
ลอยกระทง และกลุ่มอาชีพ
น าสินค้ามาจ าหน่าย

1.จัดงานลอยกระทง ณ บึง
ทะเล
2.จัดร้านจ าหน่ายสินค้า 
OTOP

2,000,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมพึง
พอใจจาก
แบบสอบถามไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
60

เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
และวฒันธรรมไทย

ส านักปลัด
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

24 โครงการ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
(การแข่งขันเรือ
อีโปง) ณ 
บริเวณบึงหัว
ทะเล เทศบาล
ต าบลหัวทะเล 
อ าเภอเมือง 
จังหวดั
นครราชสีมา

เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ให้คงอยูสื่บไป

จัดกิจกรรมเรืออีโปง, 
แข่งขันหัวบอดท้ายใบ้, 
แข่งขันชกมวยทะเล, 
แข่งขันหมาเน่าลอยน้ า,
แข่งขันพายกระทะ, แข่งขัน
สาวน้อยลอยน้ า,แข่งขัน
ส้มต าโคราชพืน้บ้าน, 
แข่งขันส้มต าลีลา, แข่งขัน
ท าน้ ายาขนมจีน, แข่งขัน
อาหารไทยพืน้บ้าน, แข่งขัน
กองเชียร์และขบวนแห่,
ประกวดเทพธดิาเรืออีโปง, 
ประกวดเทพบุตรเรืออีโปง 
และประกวดร้องเพลงโคราช

2,000,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมพึง
พอใจจาก
แบบสอบถามไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
60

เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
และวฒันธรรมไทย

ส านักปลัด

25 โครงการชม
พระอาทิตยต์ก
ดินตรงช่องเขา
ขาด ณ ดอย
เจดียป์ระจ าปี 
2561

เพือ่เป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีให้คงอยู่
ตลอดไป

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ชมพระอาทิตยต์กดินฯ

200,000 กิจกรรมทีจ่ัดตาม
โครงการ

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีให้คงอยู่
ตลอดไป

ส านักปลัด
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2561
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(บาท)
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(บาท)
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งบประมาณ
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

26 โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ
ประชาชนทัว่ไป
ในการอ านวย
ความสะดวก
และรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเทีย่ว
จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่เตรียมความพร้อมให้
การบริการอ านวยความ
สะดวกและรักษาความ
ปลอดภยัใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว
ในจงัหวดันครราชสีมา
2.เพือ่สร้างเครือขา่ย
ประชาชนชว่ยเหลือ
นกัทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่สนบัสนนุใหภ้าคเอกชน
เขา้มามส่ีวนร่วมต่อภารกจิ
แบบบรูณาการในการท า
หนา้ทีช่ว่ยเหลือนกัทอ่งเทีย่ว
4.เพือ่ชว่ยเหลือนกัทอ่งเทีย่ว
ใหม้คีวามรู้ความสามารถ 
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
สถานการณ์ด้านการทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา
5.เพือ่ประชาสัมพนัธจ์งัหวดั
นครราชสีมาซ่ึงมสีถานที่
ทอ่งเทีย่วส าคัญมากมายเปน็
ประตูสู่อสีาน

อบรมทางวชิาการและ
ศึกษาดูงาน จ านวน 816 
คน ประกอบด้วย 
ประชาชนจังหวดั
นครราชสีมา/วทิยากร/
เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย

1,718,720 1.มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ
อยูใ่นระดับดี

1.ประชาชนสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือนกัทอ่งเที่ยวจงัหวดั
นครราชสีมามีความรู้ความสามารถ
ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธภิาพและอ านวย
ความสะดวกตลอดจนรักษาความ
ปลอดภยัใหน้กัทอ่งเที่ยว รวมทั้งให้
เกดิความร่วมมือกบัหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องในการอนรัุกษแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยวใหม้ีความยั่งยนืเปน็มรดก
ตกทอดถึงลูกหลานในอนาคต
2.องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามีเครือข่ายประชาชน
ช่วยเหลือนกัทอ่งเที่ยว
3.นกัทอ่งเที่ยวเกดิความประทบัใจ
พงึพอใจและเชื่อมั่นในความ
ปลอดภยัในระหวา่งเดินทาง
ทอ่งเที่ยวและต้องการกลับมา
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่จงัหวดั
นครราชสีมาอกีคร้ัง
4.จงัหวดันครราชสีมามีภาพลักษณ์
ด้านการทอ่งเที่ยวด้านความ
ปลอดภยัตรงตามเจตนารมณ์ของ
รัฐบาล

ส านักปลัดฯ
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

27 ส่งเสริม 
สนับสนุน สืบ
ทอดอนุรักษ์ 
งานวฒันธรรม 
ประเพณี วนั
ส าคัญต่างๆ 
ของอ าเภอใน
จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่การส่งเสริมสนับสนุน
สืบทอดอนุรักษ์งาน
วฒันธรรมประเพณีวนั
ส าคัญต่างๆ ทีด่ าเนินการใน
ท้องถิน่อ าเภอต่างๆ ของ
จังหวดันครราชสีมา 
2.เพือ่อนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีให้คงอยู ่เช่น งาน
บวงสรวงยา่โม งานแห่
เทียนพรรษา งานสงกรานต์ 
งานลอยกระทง งานบุญบัง้
ไฟ ฯลฯ ไม่ให้สูญหาย
3.เพือ่สืบทอดประเพณี
วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ทีดี่งานของชาว
จังหวดันครราชสีมา

ประชาชน เยาวชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในจังหวดั
นครราชสีมาได้ร่วมสืบสาน
กิจกรรมประเพณี 
วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ร่วมกัน

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนชาวจังหวดั
นครราชสีมาได้ร่วมสืบทอด
ประเพณีศิลปวฒันธรรมอันดี
งามของชาวไทยและเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปะพืน้บ้านของชาว
จังหวดันครราชสีมาให้คงอยู่
สืบไป

ส านัก
การศึกษาฯ 
ร่วมกับศูนย์
ประสาน

งานประจ า
อ าเภอทุก
อ าเภอใน
จังหวดั

นครราชสีมา
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    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

28 จัดงานเกีย่วกับ
วนัส าคัญทาง
พุทธศาสนา
ต่างๆ เช่นวนัวิ
สาขบูชา  วนั
เข้าพรรษา วนั
ออกพรรษา 
เป็นต้น

1.เพือ่น้อมน าหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาเผย
แผ่
2.เพือ่เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมอันดีงาม    
3.เพือ่เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้
ครู นักเรียน
4.เพือ่สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหวา่งบ้าน วดัและ
โรงเรียน
5.เพือ่ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรม ค าสอน
ของพุทธศาสนา
6.เพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบัน
7.เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆของพระภิกษุ สามเณร

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ให้กับครู นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา และส่งเสริม
กิจกรรมวนัส าคัญทางพุทธ
ศาสนาให้กับพระภิกษุ 
สามเณรเยาวชนในจังหวดั
นครราชสีมา ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน
พุทธศาสนายิง่ขึน้
2.พระภิกษุ สามเณร
สถานศึกษาชุมชนได้ร่วม
กิจกรรมพร้อมกัน
3.สามารถน าหลักธรรมค าสอน
มาประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้

ส านัก
การศึกษาฯ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

29 อุปสมบทและ
บรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อน

1.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เยาวชนศึกษาตาม
หลักธรรมค าสอนของพุทธ
ศาสนาทีถู่กต้องเหมาะสม
2.เพือ่ปลูกฝังให้เยาวชน
เป็นคนมีศีลธรรม จรรยา 
สามารถด ารงชีวติ อยู่
ร่วมกับสังคมได้อยา่งมี
ความสุข
3.เพือ่ปลูกฝังค่านิยมและ
เกิดจิตส านึกอันดีงามตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาแก่
เยาวชน
4.เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรมอันดีงามของ
ท้องถิน่
5.เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความศรัทธา
มัน่คงในพระพุทธศาสนา
6.เพือ่เป็นการสร้างศาสน
ทายาททีดี่แก่
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ผู้อุปสมบท และเยาวชน
ทีบ่รรพชาเป็นสามเณรภาค
ฤดูร้อน ในจังหวดั
นครราชสีมา

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.ใหเ้ยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมค า
สอนของพระพทุธศาสนาอยา่ง
เขา้ใจ
2.เปน็การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมใหก้บัเยาวชน         
3.เยาวชนและประชาชนมคีวามรู้
ในหลักธรรมของพระพทุธศาสนา
4.ได้บ าเพญ็คุณงามความดี  
พฒันาคุณภาพชวีติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้
5.ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในหลักธรรมค าสอนพทุธ
ศาสนายิง่ขึน้
6.พระภกิษ ุสามเณรสถานศึกษา
ชมุชนได้ร่วมกจิกรรมพร้อมกนั
7.สามารถน าหลักธรรมค าสอนมา
ประยกุต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้     

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

30 โครงการเจริญ
พระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพือ่เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมส าคัญทางพุทธ
ศาสนา
2.เพือ่เป็นการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
3.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
4.เพือ่เป็นการเสริมสร้าง
ความรักสามัคคี การ
เสียสละและการแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ประชาชนชาวจังหวดั
นครราชสีมา เข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.ประชาชนในชาติได้ร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรทางศาสนาและประชาชน
ชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้มี
บทบาทในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่
สบาย
3.ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ขวัญและก าลังในในการที่ได้ร่วม
พิธีอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
ในอดีต 

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

31 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง
ประทีป
พระราชทาน

1.เพือ่เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิน่มีความ
จงรักภักดีและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์
2.เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
การลอยกระทงทีสื่บทอด
กันมาหลายปี
3.เพือ่เป็นการสืบสาน
ประเพณีวฒันธรรมอันดี
งามของไทย
4.เพือ่เป็นการส่งเสริม
กระตุ้นและปลูกจิตส านึก
ให้หวงแหนศิลปะวฒันธรรม
  อันดีงาม

ประชาชนและเยาวชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอ
สูงเนินและอ าเภอใกล้เคียง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับภาคราชการบน
วิถีทางแห่งประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 
2.ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
อ าเภอสูงเนินและพื้นที่อ าเภอ
ใกล้เคียงได้ร่วมกันอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีให้ยั่งยืนต่อไป
3.ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
อ าเภอสูงเนินเกิดความเอื้ออาทร
ต่อกันและเกิดความภาคภูมิใจใน
งานประเพณีลอยกระทงพระ
ประทีปพระราชทานเมืองเสมาให้
คงอยู่คู่อ าเภอสูงเนินและชาว
โคราชสืบไป

ส านัก
การศึกษาฯ 
ร่วมกับศูนย์
ประสาน

งานอ าเภอ
สูงเนิน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

32 จัดงานวนั
สงกรานต์

1.ส่งเสริมการท่องเทีย่วใน
เทศกาลสงกรานต์    
2.เพือ่เป็นการพืน้ฟูและสืบ
ทอดวฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป  
3.เพือ่เป็นการปลูกฝังให้
เยาวชน ประชาชน มีความ
รักความสามัคคีในท้องถิน่
ของตนเอง       
4.เพือ่ให้ประชาชน ภาครัฐ
 ภาคเอกชน ได้มีโอกาสร่วม
จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ทีม่ี
คุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน
และสังคมร่วมกัน 
5.ส่งเสริมสินค้า ผลิตภัณฑ์
สินค้าพืน้บ้าน

เยาวชน ประชาชนชาว
จังหวดันครราชสีมา ได้ร่วม
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
 ร่วมสืบทอดประเพณีปีใหม่
ทีส่ าคัญของชาวไทย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.เยาวชน ประชาชนชาว
จังหวดันครราชสีมา ได้ร่วม
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
ร่วมสืบทอดประเพณีปีใหม่ที่
ส าคัญของชาวไทย
2.ประชาชนและเยาวชนเกิด
ความรักและหวงแหน
ศิลปวฒันธรรมของชาวไทย 
3.ประชาชนและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในจังหวดันครราชสีมา

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

33 จัดงานสดุดี
วรีกรรมทุง่
สัมฤทธิ์

1.เพือ่ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิน่ เกิด
ความ ตระหนัก รัก  หวง
แหนวฒันธรรม ประเพณีอัน
เป็นเอกลักษณ์และรากเหง้า
ของท้องถิน่รวมทัง้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
2.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ ด้านประเพณีอันดี
งามของอ าเภอพิมาย
3.เพือ่เสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีของชุมชนและ
เผยแพร่ความเป็น
เอกลักษณ์ของวรีกรรมให้
เป็นทีรู้่จักอยา่งแพร่หลาย

ประชาชน เยาวชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนในพืน้ทีอ่ าเภอ   
   พิมายและอ าเภอใกล้เคียง
      ได้เข้าร่วมกิจกรรม

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.ประชาชนชาวจังหวดั
นครราชสีมาเกิดความภาคภูมิใจ
ในวรีกรรมทุง่สัมฤทธิใ์ห้คงอยูคู่่
อ าเภอ
พิมายและชาวโคราชสืบไปและ
ร่วมสืบสานประเพณีทีส่ าคัญ
ของชาวโคราช 
2.ประชาชนและเยาวชน ใน
ท้องถิน่เกิดความตระหนัก รัก
หวงแหน  วฒันธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์และรากเหง้าของ
ท้องถิน่
รวมทัง้เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม ซ่ึงปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเป็นประจ าทุกปีและ
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน

ส านัก
การศึกษาฯ 
ร่วมกับศูนย์
ประสาน

งาน อ.พิมาย

1445






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

34 สืบสานประเพณี
 วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิน่ ศิลปะ
พืน้บ้านและ
ศิลปะการแสดง
ต่างๆ

1.เพือ่การส่งเสริมและ
อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
ท้องถิน่ไม่ให้สูญหาย
2.เพือ่สืบทอดประเพณี
วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ทีดี่งาม           
3.ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้รักสามัคคีและการ
เรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยม
อันดีงามและภูมิปัญญา 
ท้องถิน่

จัดอบรมให้ความรู้ครู 
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา เข้าใจใน
วฒันธรรม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิน่ ศิลปะพืน้บ้านและ
ศิลปะการแสดงต่าง ๆ 
ภายในจังหวดันครราชสีมา

400,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

1.เยาวชนมีความรู้เกีย่วกับ
ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ของตน
2.เยาวชน ประชาชนได้รับ
ความรู้ทีถู่กต้องจากการอบรม
3.เป็นการรักษาประเพณี 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่
ไม่ให้สูญหาย

ส านัก
การศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

35 โครงการจัดท า
ส่ือเพือ่ส่งเสริม
การท่องเทีย่ว
ชุมชน เชือ่มโยง
เส้นทางการ
ท่องเทีย่วในเขต
จังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธก์าร
ท่องเทีย่วชุมชน OTOP 
นวตัวถิี ในเขตจังหวดั
นครราชสีมา ให้เป็นทีรู้่จัก
อยา่งแพร่หลายมากขึน้  
2.เพือ่ยกระดับรายได้ให้กับ
แหล่งท่องเทีย่วชุมชนในเขต
จังหวดันครราชสีมา  
3.เพือ่เชือ่มโยงเส้นทางการ
ท่องเทีย่วให้มีความเด่นมี
ความพร้อมบนอัตลักษณ์
ของชุมชนท่องเทีย่ว OTOP
 นวตัวถิี

ผู้ประกอบการแหล่ง
ท่องเทีย่วชุมชน ในเขตพืน้ที่
จังหวดันครราชสีมา จ านวน
 30 แห่ง

 100,000  100,000  100,000 1.จ านวนชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริม
การตลาดการ
ประชาสัมพนัธ์
เกีย่วกับอัตลักษณ์
ชุม่ชน ไม่น้อยกว่า 
10 ชุมชน  
2.ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงการบริหาร
จัดการข้อมูลไม่น้อย
กว่า 6,000 คน 
3.มีช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์อย่าง
น้อย 3 ช่องทาง ต่อ
 1 ชุมชน
4.มีการ
ประชาสัมพนัธ์
ชุมชนท่องเทีย่ว 
OTOP นวัตวิถี 
สร้างการรับรู้เพิม่
จ านวนนักท่องเทีย่ว
มาจากจังหวัด
นครราชสีมาได้ 

1.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเทีย่วชุมชน OTOP นวตัวถิี
 อยา่งน้อย 10,000 คน 
2.ประชาชนในชุมชนแหล่ง
ท่องเทีย่ว มีรายได้เพิม่ขึน้ไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ 3 
3.เชือ่มโยงเส้นทางการ
ท่องเทีย่วชุมชน OTOP นวตัวถิี
 อยา่งน้อย 3 เส้นทาง

ส านักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

(ต่อ) 5.
ภาพลักษณ์ด้าน
การท่องเทีย่ว
และภาพลักษณ์
โดยรวมของ
จังหวดั
นครราชสีมาใน
สายตาของ
นักท่องเทีย่ว
และ
บุคคลภายนอก
อยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้
 และสามารถ
เรียกความ
เชือ่มัน่จาก
นักท่องเทีย่ว
และนักลงทุนได้
เป็นอยา่งดี

ส านักปลัดฯ

91,818,720 84,500,000 81,500,000 81,500,000 19,600,000
34 28 27 27 5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ยทุธศาสตร์
ดา้นการบริหารจัดการ

บา้นเมืองที่ดี
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการอบรมงานด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุและ
ทรัพยสิ์นโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา

เพือ่ให้บุคลากรโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา มีความ
เข้าใจในการใช้จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษาและ
ด าเนินงานทางด้านการเงิน 
บัญชีพัสดุและทรัพยสิ์น ให้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

บุคลากรสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
ทีรั่บผิดชอบงานการเงิน 
บัญชี พัสดุและทรัพยสิ์น
 และผู้อ านวยการ
โรงเรียนทัง้ 58 แห่ง

500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 78%

1.บุคลากรสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
สามารถด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง   มหาดไทย 
2.บุคลากรสถานศึกษา
 สามารถน าความรู้ทีไ่ด้
จากการอบรมใช้ในการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
 พัสดุและทรัพยสิ์น ให้
มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืน ๆ
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

2 โครงการอบรมการ
ควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ด้วย
มาตรฐานวา่ด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของ
ภาครัฐ

1.เพือ่ให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับมาตรฐานและหลัก
เหณฑ์การปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ
2.เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการจัด
วางระบบควบคุมภายในให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ

1.บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา และ
โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
ทัง้ 58 แห่ง 
2.ส่งเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
เข้ารับการอบรม เพือ่
เพิม่พูนทักษะ  อยา่งน้อย
ปีละ 1 คร้ัง

300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 78%

บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
และบุคลากร
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
เข้าใจเกีย่วกับการ
จัดท าวางระบบควบคุม
ภายในได้อยา่งถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่
ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

3 โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการบริหาร
ความเส่ียงการตรวจสอบ
ภายใน

1.เพือ่พัฒนาบุคลากร
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา มีความเข้าใจ
ในด้านการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีพัสดุและ
ทรัพยสิ์น ฯลฯ 
2.เพือ่ให้การปฏิบัติงานการ
ควบคุมภายในมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล 
3.เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการ
ขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ
"ด้านจริยธรรม ธรรมา
ภิบาล และปูองกันการ
ทุจริต คอรัปชัน่ 
4.เพือ่จัดท ารูปเล่มรายงาน
การจัดวางระบบควบคุม
ภายในขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา

1.จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีพัสดุและ
ทรัพยสิ์นและจัดท าคู่มือ
ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้อง
2.จัดท ารูปเล่มรายงาน
การจัดงานระบบควบคุม
ภายในขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
3.ฝึกอบรมพัฒนาความรู้

180,000 180,000 1.บุคลากรมีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน
บัญชี พัสดุและ
ทรัพยสิ์น ฯลฯ 
เพิม่ขึน้
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
68

1.บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี 
พัสดุและทรัพยสิ์น 
สามารถด าเนินงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 
2.บุคลากรในสังกัดได้
รับรู้วธิกีารจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงและ
เข้าใจระเบียบที่
เกีย่วข้องมากยิง่ขึน้ 
3.บุคลากรในสังกัด
สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได้
ถูกต้อง

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

4 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน เพือ่
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
"หลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับ
นักการเมือง"

1.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งถ่องแท้  และปฏิบัติ
ได้อยา่งถูกต้อง 
2.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้เพิม่ศักยภาพ
ขีดความสามารถในการ
พัฒนาท้องถิน่อยา่งเข้มแข็ง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้ถูกต้องและครองใจ
ประชาชน

1.คณะผู้บริหาร อบจ.น
ม. 
2.ประธานสภา อบจ.นม.
 และรองประธานสภา 
อบจ.นม. 
3.สมาชิกสภา อบจ.นม. 
4.ปลัด อบจ. และรอง
ปลัด อบจ.
5.ผู้อ านวยการส านักทุก
ส านัก หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดั ผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง และหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
6.เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
รวม 80 คน จ านวน 4 
วนั

530,700 530,700 1.มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่
ระดับดี

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถแนะน า และ
ปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อยา่งถูกต้องและ
ประยกุต์กับคน
ในท้องถิน่ได้
2.ผู้เข้าอบรมสามารถ
บริหารและการจัดการ
ทีม่ีประสิทธภิาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง เพือ่
ประโยชน์ของประชาชน

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

5 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั"
หลักสูตรการบริหารบน
พืน้ฐานหลักการแห่ง
ความพอเพียง"

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบมได้
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เพื่อให้เกิดความเกื้อกูล
การท างานร่วมกันของฝุาย
บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้เพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ด้วยตนเองใน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน 

1.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  และรอง
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
4.ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.ผู้อ านวยการส านัก
ทุกส านัก หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง และหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
6.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวม 80 คน จ านวน 4 วัน
 

530,700 530,700 1.มีผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อย
กวา่  ร้อยละ 80
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่
ระดับดี

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถน ามาเป็น
แบบอยา่งและ
ประยกุต์กับท้องถิน่
ตนเองได้ 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถพัฒนาการ
บริหารและการจัดการ
ทีม่ีประสิทธภิาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง เพือ่
ประโยชน์ของประชาชน

กอง
กิจการสภา

1454






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

6 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

1.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่
2.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
เพือ่ให้เกิดความเกือ้กูลการ
ท างานร่วมกันของฝุาย
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา หัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพือ่ประสิทธภิาพในการ
พัฒนาองค์กร  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

1.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  และรอง
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
4.ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.ผู้อ านวยการส านักทุก
ส านัก หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง และหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
6.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวม 80 คน จ านวน 5 วัน
 

692,500 692,500 1.มีผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อย
กวา่  ร้อยละ 80
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่
ระดับดี

1.ผู้เข้าอบรมสามารถ
สร้างจิตส านึก
สาธารณะและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
อยา่งยัง่ยนื 
2.ผู้เข้าอบรมสามารถ
พัฒนาการบริหารและ
การจัดการทีม่ี
ประสิทธภิาพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง เพือ่ประโยชน์
ของประชาชน

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

7 โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั 
"หลักสูตรการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชน สู่
การพัฒนาท้องถิน่"

1.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือส่ังการทีเ่กีย่วข้องใน
การปฏิบัติหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 รวมถึงนโยบายของรัฐบาล
 กระทรวง หน่วยงานที่
เกีย่วข้องทัง้ใน และระดับ
กรม จังหวดั  และอ าเภอ 
2.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้
พบปะเพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
ระหวา่งกัน ในอันจะเป็น
การปรับทัศนคติ และใช้
ข้อมูลทีไ่ด้รับเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและ
ปฏิบัติหน้าที่

1.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  และรอง
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
3.สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
4.ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.ผู้อ านวยการส านัก
ทุกส านัก หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อ านวยการกอง
ทุกกอง และหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
6.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวม 80 คน จ านวน 4 วัน
 

1,038,700 1,038,700 1.มีผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม มี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
โครงการไม่น้อย
กวา่ระดับดี

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานของรัฐทัง้ใน
ระดับกรม จังหวดั และ
อ าเภอ และสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เกิด
ความร่วมมือระหวา่งกัน
 อันจะส่งผลต่อทัศนคติ
ในการเชือ่มโยงการ
พัฒนาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้อยา่งคุ้มค่า

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

8 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกีย่วกับบทบาท 
อ านาจหน้าทีข่องสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมาใน
การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ทราบกระบวนการและ
ขัน้ตอนเกีย่วกับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดั ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อกฎหมาย
ประกอบการพิจารณาของ
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดั

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกสภา ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และผู้ที่
เกีย่วข้องกับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดั

100,000 100,000 จ านวนสมาชิกสภา
ผู้บริหาร รอง
นายก เลขานุการ
นายก และ
ข้าราชการที่
เกีย่วข้องทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรม
พัฒนาความรู้

สมาชิกสภา ผู้บริหาร 
รองนายก เลขานุการ
นายก ทีป่รึกษานายก 
และข้าราชการที่
เกีย่วข้องได้รับการ
เพิม่พูนความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ อยา่งถูกต้อง

กอง
กิจการสภา

9 โครงการอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกับ
บทบาทภารกิจหน้าทีข่อง
ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หลักสูตร 
"การยืน่บัญชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง"

เพือ่อบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การยืน่บัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหนีสิ้นของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

จัดฝึกอบรมบทบาท
ภารกิจหน้าทีข่องผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
ผู้มีหน้าทีย่ืน่บัญชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง

100,000 100,000 จ านวนผู้ด ารง
ต าแหน่งทาง
การเมือง ทีเ่ข้า
รับการอบรม

ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีความรู้ ความ
เข้าใจ รู้หลักเกณฑ์การ
กรอกแบบแสดง
รายการยืน่บัญชี
ทรัพยสิ์นได้อยา่ง
ถูกต้องสมบูรณ์

กอง
กิจการสภา

1457






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

10 โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพของสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวดั และเผยแพร่
ผลงาน ประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าทีข่องสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

1.เพือ่เผยแพร่บทบาท
หน้าทีแ่ละผลงานของ
สมาชิกสภา อบจ.นม.
2.เพือ่พัฒนาองค์ความรู้
และประสิทธภิาพ ของ 
สภาอบจ.นม.
3.เพือ่ให้ ส.อบจ.ได้มี
หนังสือคู่มือระเบียบ
กฎหมายประกอบการ
พิจารณาญัตติต่างๆ ได้
ถูกต้องครบถ้วน ในการลง
มติของสภา

1.ท าหนังสือ/ส่ือต่างๆ 
เพือ่เผยแพร่ผลงาน
ประจ าปีของสภา  
200,000.- บาท
2.จัดท าหนังสือคู่มือ
ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้องกับการประชุม
สภาและจัดท าแฟูมการ
ประชุมสภา  จ านวน 
100,000.- บาท

300,000 300,000 1.จ านวนคร้ังที่
จัดท าหนังสือ/  
ส่ือต่าง ๆ เพือ่
เผยแพร่ผลงาน
ประจ าปีของสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
2.จ านวนคร้ังใน
การด าเนินการ
จัดท าคู่มือ 
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เกีย่วกับการ
ประชุม

1.สภาได้เผยแพร่
บทบาท หน้าทีสู่่
สาธารณชน
2.สมาชิกสภามีผลงาน
ในการปฏิบัติงานในการ
เผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับรู้
3.เกิดความโปร่งใสใน
การประชุมสภา
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารในการประชุม
สภาในแต่ละคร้ัง
4.ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ มีการแก้ไข
เป็นปัจจุบัน ส.อบจ.
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง
สามารถใช้
ประกอบการพิจารณา
ในการประชุมสภาฯ ได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

11 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม/ร่วมประชุม
สมาพันธอ์งค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

1.เพือ่ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหวา่ง
สมาชิก 
2.เพือ่แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวา่ง
สมาชิก

1.นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3.สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4.ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

400,000 400,000 จ านวนคร้ังที่
จัดการประชุม 
หรือเข้าร่วม
ประชุม

สมาชิกได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์และได้
ความรู้เพิม่เติม

กอง
กิจการสภา

12 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา (กรณีครบ
วาระ ยบุสภา กรณีแทน
ต าแหน่งทีว่า่ง และกรณี
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังส่ังให้มีการ
เลือกต้ังใหม่ และกรณี
อืน่ ๆ)

เพือ่ด าเนินการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิน่  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิน่ให้
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทีก่ าหนด

1.ด้านบุคลากร ใช้
บุคลากรของ อบจ. 
เชือ่มประสานการท างาน
ร่วมกับบุคลากร
หน่วยงานอืน่ให้ได้ ร้อย
ละ 90
2.การอบรมและเข้า
ซักซ้อมการท างานของ
บุคลากร ต้องครอบคลุม
เปูาหมายร้อยละ 10

1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้มา
เลือกต้ัง

บุคลากร อบจ.ประสาน
การท างานกับ
หน่วยงานอืน่   ได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
และรวดเร็ว

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

13 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านประชาธปิไตยและ
การมีส่วนร่วม

1.เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพืน้ที่
จังหวดันครราชสีมาเข้าใจ
ในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข
ในระบบรัฐสภา
2.เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจ
ในหลักการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนและประชาชนใน
ระบอบประชาธปิไตยและ
เข้าใจเกีย่วกับกฎหมายที่
เกีย่วข้อง
3.เพือ่เสริมสร้างให้เยาวชน
และประชาชนในเขตพืน้ที่
จังหวดันครราชสีมา มีความ
สนใจในการเลือกต้ังกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

เยาวชนและประชาชนใน
เขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา
มเีจตคติทีดี่เกีย่วกบัการ
ปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเกีย่วกบัการใช้
สิทธเิสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหนา้ทีต่าม
ระบอบประชาธปิไตยมาก
ยิง่ขึน้
โดยการอบรมใหค้วามรู้
และการศึกษาดูงาน 
จ านวนทัง้ส้ิน 2,500 คน 
ประกอบด้วย
1.เยาวชนและประชาชนใน
เขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา
2.คณะผู้บริหาร 
ขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา
3.เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
4.แขกผู้มเีกยีรติหรือผู้
สังเกตการณ์

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน า
องค์ความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปปรับใช้ในวถิี
ชีวติประจ าวนัได้ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรู้ด้าน
ประชาธไิตยกับ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80

1.เยาวชนและประชาชน
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา มคีวาม
เขา้ใจในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ปน็
ประมขุในระบบรัฐสภา
2.เยาวชนและประชาชน
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา มคีวาม
เขา้ใจในหลักการมส่ีวน
ร่วมของเยาวชนและ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธปิไตยและเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง
3.เยาวชนและประชาชน
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา มคีวาม
สนใจในการเลือกต้ังกบั
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

14 โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั 
"หลักสูตรบทบาทผู้น าทีดี่
ในยคุ Thailand 4.0"

1.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจกับ
บทบาทผู้น าในยคุ 
Thailand 4.0
2.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันจาก
ทีมงานได้
3.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้เพิม่ศักยภาพ
ขีดความสามารถให้ทันต่อ
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน
ในการพัฒนาท้องถิน่อยา่ง
ถูกต้อง

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ฯ รวมทัง้ส้ิน 80 คน 
ประกอบด้วย
1.คณะผู้บริหาร อบจ.
นครราชสีมา
2.ประธานสภา และรอง
ประธานสภา อบจ.
นครราชสีมา
3.สมาชิกสภา อบจ.
นครราชสีมา
4.ปลัด และรองปลัด 
อบจ.นครราชสีมา
5.หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัด อบจ.นครราชสีมา
6.เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

1,014,600 1.ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่ระดับดี

1.ผู้เข้าการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจกับ
บทบาทผู้น าในยคุ 
Thailand 4.0
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึง
กันและกันจากทีมงานได้
3.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเพิม่ศักยภาพ
ท่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุบัน
ในการพัฒนาท้องถิน่
อยา่งถูกต้อง

กอง
กิจการสภา

1461






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

15 โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกับกฎหมายเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่

1.เพือ่อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเนือ้หาของ พ.ร.บ. 
การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ฉบับแก้ไข แก่
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
2.เพือ่เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมาและ
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
 และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 
500 คน
 -จัดฝึกอบรม จ านวน 1
วนั

300,000 1.ผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
เกีย่วกับกฎหมาย
การเลือกต้ัง
สมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่

กอง
กิจการสภา

1462






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

16 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานด้านประชาธปิไตย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

1.เพือ่ให้ประชาชนในเขต
พืน้ทีอ่ าเภอครบุรี ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การมีส่วนร่วมของการเมือง
การปกครองในระบบ
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข
 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
2.เพือ่ศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง 
การปกครองและสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับจากการ
เข้าอบรมและศึกษาดูงาน
ไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวติประจ าวนัได้

1.ประชานในเขตพืน้ที่
อ าเภอ ครบุรี จังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 
720 คน
2.เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
จ านวน 10 คน

1,760,600 1.ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่ใน
ระดับดี

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ส่วนร่วมของการเมือง
การปกครองในระบอบ
พระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการเมือง การ
ปกครองและสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

กอง
กิจการสภา
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)

2562
(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

17 โครงการอบรมภาคี
เครือข่ายปูองกันการ
ทุจริตคอรัปชัน่

1.เพือ่สร้าง "เครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต" ที่
เข้มแข็งในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน่ในหน่วยงาน
2.เพือ่ปลุกจิตส านึกและ
สร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐและ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการ
ปูองกันการทุจริตคอรัปชัน่
3.เพือ่หาแนวทางการเฝูา
ระวงั ปูองกันและติดตาม
การทุจริตคอรัปชัน่ใน
หน่วยงาน

ผู้เขา้รับการอบรมได้รับการ
อบรมเร่ืองการปูองกนัการทุจริต
 และสร้างความเขม้แขง็ในการ
เฝูาระวังปูองกนัและติดตามการ
ทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมาย รวมทัง้ส้ิน 
250 คน ประกอบด้วย
 1.คณะผู้บริหาร อบจ.นม. 
จ านวน 10 คน
 2.สมาชิกสภา อบจ.นม. จ านวน
 48 คน
 3.ปลัด อบจ.และรองปลัด 
อบจ. ผู้อ านวยการส านักทุก
ส านัก หวัหน้าส านักปลัดฯ 
ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้าฝุายทุกฝุาย จ านวน
 62 คน
 4.ผู้อ านวยการสถานศึกษาใน
สังกดั อบจ.นม. จ านวน 58 คน
 5.หวัหน้าศูนยป์ระสานงาน อบ
จ.นม. ประจ าอ าเภอ จ านวน 32
 คน
 6.เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 
15 คน
 7.แขกผู้มเีกยีรติหรือผู้สังเกตุ
การณ์ จ านวน 25 คน

200,000 1.มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่ระดับดี

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถสร้างเครือข่าย
ภาครัฐในการต่อต้าน
การทุจริตที่เข้มแข็งใน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นในหน่วยงาน
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีจิตส านึกและสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตและปฏิบัติการ
เชิงรุกด้านการปูองกัน
การทุจริตคอรัปชั่นได้
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้จาก
การอบรมมาใช้แนว
ทางการเฝูาระวัง 
ปูองกันและติดตามการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
หน่วยงาน

กอง
กิจการสภา
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

18 โครงการ "สภา อบจ.
นม. คลายทุกข์ชาวบ้าน" 
ประจ าปี 2562

1.เพือ่รับทราบปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พืน้ทีท่ัง้ 32 อ าเภอ
2.เพือ่ระดมความคิด 
แลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเหน็ของทีป่ระชมุ
3.เพือ่น าปญัหา ขอ้สรุป 
ความต้องการของประชาชน
เขา้สู่ทีป่ระชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
4.เพือ่เชือ่มความสัมพนัธแ์ละ
ลดชอ่งวา่ง ระหวา่งสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดักบัประชาชนในพืน้ที่
5.เพือ่ประชาสัมพนัธ ์เผยแพร่
 บทบาทหนา้ทีข่องสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

 - กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 85 
คน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประจ าสภา 
อบจ.นม. 14 คณะ จ านวน 
48 คน
2. ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม
อาสาสมัครทางสังคม ทั้ง 32 
อ าเภอๆ ละ 30 คน
3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้
สังเกตการณ์ จ านวน 7 คน
 - ผู้น าในองค์กรต่างๆ ที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนในพืน้ที่
ได้สะท้อนปัญหาความ
เดือดร้อนความต้องการที่
แท้จริงของตนเองให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
 หรือคณะกรรมการประจ า
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ได้รับทราบ
 - น าปัญหาและข้อสรุปที่ได้รับ
จากที่ประชุมสภา อบจ.นม.
และเสนอฝุายบริหาร เพือ่
น าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
นโยบายหรือแผนงานโครงการ
ในการแก้ไขและพฒันางาน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัต่อไป

836,000 ร้อยละ 80 ของ
ปญัหาทีผู้่น า
องค์กรต่างๆ ทีเ่ปน็
ตัวแทนของ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้สะทอ้นให้
สมาชกิสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัทราบ 
ได้ถกูน าเขา้สู่ที่
ประชมุสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัและ
สภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
น าเสนอใหค้ณะ
ผู้บริหารได้ทราบ
พร้อมก าหนดเปน็
ยทุธศาสตร์
นโยบายหรือ
แผนงาน

1.ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้รับการแก้ไข
2.ผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม
อาสาสมัครทางสังคม
กับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั มี
ความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน
3.ผู้เข้าร่วมประชุม
ทราบถึงบทบาท หน้าที่
ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวดั ตาม พ.ร.บ.อบจ.

กอง
กิจการสภา
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

19 โครงการฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกอง
กิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา"การจัด
ประชุมสภาและแนว
ทางการจัดงานเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่"

1.เพือ่เพิม่พูนทักษะความรู้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรกอง
กิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
2.เพือ่ให้บุคลากรกอง
กิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
เปิดโลกทัศน์และวสัิยทัศน์ 
ปรับทัศนคติ แลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นเกีย่วกับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานเกิดความรัก
ความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน

 - บุคลากรกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกองกิจการ
สภา ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและผู้ที่
เกีย่วข้อง จ านวน 20 
คน 
 - จัดให้มีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 3
 วนั

150,000 1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
การฝึกอบรมและ
ฝึกภาคปฏิบัติ 
90%
 2.ผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เปูาหมายไม่น้อย
กวา่ 90% ได้
ร่วมกิจกรรมและ
ได้รับประโยชน์
ตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ

บุคลากรกองกิจการ
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ได้รับ
ความรู้ มีทักษะและมี
ความสามัคคีในการ
ท างานร่วมกันยิง่ขึน้

กอง
กิจการสภา
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

20 โครงการอบรมพัฒนา
ประชาธปิไตยชุมชน
อ าเภอเมืองนครราชสีมา

1.เพือ่ให้ชุมชนได้เรียนรู้
และศึกษาการเมืองการ
ปกครองแบบการมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการ
ประชาธปิไตย
2.เพือ่ให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่หน่วยงานภาครัฐ
และส่วนราชการในการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ท้องถิน่อยา่งมีดุลยภาพและ
ยัง่ยนื
3.เพือ่เป็นชุมชนต้นแบบใน
การน ากระบวนการ
ประชาธปิไตยมาใช้ในชุมชน

จดัอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การพฒันาประชาธปิไตย
ในชมุชนแกป่ระชาชนใน
เขตอ าเภอเมอืงนครราชสีมา
 ประชาชนอ าเภอเมอืง
นครราชสีมา และ
เจา้หนา้ทีผู้่เกีย่วขอ้ง รวม 
920 คน โดยจดัอบรม 4 
รุ่นๆ ละ 2 วนั
 - รุ่นที ่1 จ านวน 230 
คน ผู้เขา้อบรม 225 คน 
และเจา้หนา้ทีผู้่เกีย่วขอ้ง 5
 คน
 - รุ่นที ่2 จ านวน 230 
คน ผู้เขา้อบรม 225 คน 
และเจา้หนา้ทีผู้่เกีย่วขอ้ง 5
 คน
 - รุ่นที ่3 จ านวน 230 
คน ผู้เขา้อบรม 225 คน 
และเจา้หนา้ทีผู้่เกีย่วขอ้ง 5
 คน
 - รุ่นที ่4 จ านวน 230 
คน ผู้เขา้อบรม 225 คน 
และเจา้หนา้ทีผู้่เกีย่วขอ้ง 5

2,500,000 1.ผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย

1.ผู้เข้าอบรมได้ความรู้
เกีย่วกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง
แบบประชาธปิไตย
2.ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการทาง
ประชาธปิไตย 
กระบวนการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เป็น
ต้นแบบการมีส่วนร่วม
ในระบบประชาธปิไตย
ในระดับต าบล และ
สามารถแนะน าเผยแพร่
ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้

กอง
กิจการสภา
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

21 โครงการอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการ  ในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิน่

1.เพือ่ใหผู้้ประกอบการฯใน
จงัหวดันครราชสีมา  มคีวามรู้
เกีย่วกบัขอ้บญัญัติองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาทีถ่กูต้อง 
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การจดัเกบ็รายได้  ใหเ้พิม่ขึน้
จากปงีบประมาณทีผ่่านมา
3.เพือ่เปน็การกระตุ้นเตือน
และสร้างจติส านกึในการมี
ส่วนร่วมพฒันาทอ้งถิน่ท าให้
ผู้ประกอบการเกดิความรัก
หวงแหนทอ้งถิน่และเกดิ
ความภาคภมูใิจ   
4.เพือ่เปน็การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ รับฟงัความ
คิดเหน็ และสร้างสัมพนัธภาพ
ทีดี่ระหวา่งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมากบั
ผู้ประกอบการในเขตจงัหวดั
นครราชสีมา

จัดอบรมสัมมนา  ผู้
ควบคุมและจัดการ
โรงแรมหรือสถานที่
คล้ายคลึงกัน ,
ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน 
ก๊าซฯ ,  ผู้ประกอบการ
ค้ายาสูบ อยา่งน้อย 1 
คร้ัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ผู้ประกอบการฯ 
ทีเ่ข้าอบรมร้อยละ
 80

1.ผู้ประกอบการในเขต
จังหวดันครราชสีมา ได้
ทราบและเข้าใจ
ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
2.การจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา เพิม่ขึน้
จากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
3.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมาน า
เงินค่าธรรมเนียมฯ  ที่
จัดเก็บได้น ามาพัฒนา
ท้องถิน่ได้ทัน
ก าหนดเวลา

ส านักการคลัง
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(แบบ ผ.02)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

22 โครงการพัฒนารายได้และ
เพิม่ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บรายได้

1.เพือ่เป็นมาตรการจูงใจ, สร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ประกอบการ
ในการน าส่งเงินภาษฯี,
ค่าธรรมเนียมฯ ใหแ้ก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
2.เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ ใหเ้พิม่ขึน้
จากปีงบประมาณทีผ่่านมา 
3.เพือ่พฒันาประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  โดย 
จัดท าโล่ เกียรติบัตร ให้
ผู้ประกอบการ การท าแผ่นพบั 
หนังสือรวมระเบียบ คู่มือการ
จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด การจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ทีเ่กีย่วกับ
การจัดเก็บรายได้ทุกประเภท
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา การจัดประชุมผู้ทีม่ี
ส่วนเกีย่วข้องกับการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา

1.จัดท าการ
ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ การ
จัดเก็บรายได้ในรูปของ
ส่ือประชาสัมพันธ ์อยา่ง
น้อย 1 คร้ัง    
2.จัดประชุมผู้ทีม่ีส่วน
เกีย่วข้องกับการจัดเก็บ
รายได้ อยา่งน้อย 1 คร้ัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดท าส่ือฯ อยา่ง
น้อย 1 คร้ัง

1.ท าให้ผู้ประกอบการ
เกิดความประทับใจ 
ช าระภาษีฯและ
ค่าธรรมเนียมฯ ให้
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมาเร็ว
ขึน้
2.การจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมา เพิม่ขึน้
จากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
3.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมาน า
เงินภาษีฯ,
ค่าธรรมเนียมฯ ที่
จัดเก็บได้น ามาพัฒนา
ท้องถิน่ได้ทัน
ก าหนดเวลา

ส านกัการคลัง

1469






(แบบ ผ.02)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

23 โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีก่องคลัง 
และผู้มส่ีวนทีเ่กีย่วขอ้งในการ
จดัเกบ็รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ได้มคีวามรู้ มี
ทกัษะ ด้านการจดัเกบ็รายได้
เพิม่ขึน้  
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การจดัเกบ็รายได้  ใหเ้พิม่ขึน้
จากปงีบประมาณทีผ่่านมา  
3.เพือ่เปน็การกระตุ้นเตือน
และสร้างจติส านกึใหป้ฏบิติั
หนา้ทีด้่วยจติอาสา มจีติ
สาธารณะ และมส่ีวนร่วม
พฒันา
4.เพือ่เปน็การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ระหวา่ง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าทีก่องคลัง  และ
ผู้เกีย่วข้องด้านการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
อยา่งน้อย 1 คร้ัง

1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ  
เจ้าหน้าทีก่อง
คลังและผู้มีส่วน
เกีย่วข้องด้านการ
จัดเก็บรายได้ ที่
เข้าอบรม(ร้อยละ
 80)

1.ท าใหเ้จา้หนา้ทีก่องคลัง
 และผู้มส่ีวนทีเ่กีย่วขอ้ง
ด้านการจดัเกบ็รายได้ มี
ความรู้ มทีกัษะด้านการ
จดัเกบ็รายได้เพิม่ขึน้
2.ท าใหอ้งค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันคราชสีมา 
จดัเกบ็รายได้เพิม่ขึน้จาก
ปทีีผ่่านมา  
3.ได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านการจดัเกบ็
รายได้

ส านักการคลัง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

24 โครงการอบรมสัมมนา
เพิม่ประสิทธภิาพ ด้าน
การเงิน-การคลังบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้
สร้างความเข้าใจกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ/มติ
คณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วกับด้าน
การเงิน-การคลังได้ถูกต้อง
2.เพือ่ให้บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมน าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ ความเข้าใจ
ด้านการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการรับเงินฯ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2548และ
ระเบียบฯ อืน่ๆ/หนังสือส่ัง
การทีเ่กีย่วข้องกับการเบิก
จ่ายเงินและด้านสวสัดิการ
ต่างๆ เพือ่ให้ถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

อบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธภิาพบคุลากรที่
ปฏบิติังานด้านการเงิน-การ
คลัง องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน
 600 คน ประกอบด้วย
 -คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 10 คน
 -ปลัดฯ/รองปลัดฯ/
ผู้อ านวยการส านกัฯ/
ผู้อ านวยการส่วนฯ/
ผู้อ านวยการกองทกุกอง/
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฯ/
หวัหนา้ส านกัฯ/หวัหนา้
หนว่ยตรวจสอบภายในและ
หวัหนา้ฝุาย จ านวน 120 
คน
 -ข้าราชการ/ลูกจา้ง/
พนกังานส่วนทอ้งถิ่น/
บคุลากรทางการศึกษาและ
พนกังานในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 385 
คน

500,000 860,000 ผลผลิต
 1.ผู้เขา้รับการ
อบรมไมน่อ้ยกวา่ 
80% ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้รับการ
อบรมมคีวามพงึ
พอใจในการด าเนนิ
โครงการไมน่อ้ย
กวา่ระดับดี
ผลลัพธ์
 1.บคุลากรที่
ปฏบิติัด้าน
การเงิน-การคลัง 
ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทีไ่ด้
ผ่านการเขา้อบรม
ในคร้ังนีม้เีพิม่
ทกัษะ และพฒันา
ความรู้ในการ
ปฏบิติังานได้ถกูต้อง

1.บคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา มคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
ระเบยีบหนงัสือส่ังการ
ด้านการเงิน-การคลัง 
ของหนว่ยงานบริหาร
ราชการองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่
2.บคุลการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามวีสัิยทศัน์
ในการท างาน น าความรู้ที่
ได้จากการอบรม และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้มา
ประยกุต์ใชใ้นการท างาน
 และสามารถลดปญัหา 
ลดความเส่ียงขอ้ผิดพลาด
 และทราบแนวทาง
ท างานด้านการเงิน-การ
คลัง ได้ดีขึน้

ส านักการคลัง
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

3.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการบริหารงานคลัง
ท้องถิ่น เช่น การจัดท า
แผนการบริหารรายได้ การ
จัดท างบประมาณ การ
บริหารงานพัสดุ การเบิก
จ่ายเงินและการลงบัญชี และ
การตรวจสอบการคลังน าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
4.เพื่อให้ทราบขั้นตอนการ
จัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายหรือส่งหลักฐานด้าน
การเงินได้ถูกต้อง
5.เพื่อให้ข้าราชการได้มี
ความรู้
6.เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายด้านสวัสดิการต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7.เพื่อการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณการกันเงิน
ฯลฯ

 -แขกผู้มีเกียรติ/ผู้
สังเกตการณ์/ผู้ติดตาม/
คณะวทิยากรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่/หรือท้องถิน่
จังหวดั จ านวน 20 คน
 -เจ้าหน้าทีส่ านักคลัง 
จ านวน 65 คน
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วนั

2.บคุลากรที่ปฏบิติั
ด้านการเงิน-การ
คลังขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบยีบ/
ข้อบงัคับ/หนงัสือ
ส่ังการต่างๆ
 3.บคุลากรรู้แนว
ทางการวางแผนการ
ใช้จา่ยงบประมาณ 
การบริหารพสัดุ การ
เบกิจา่ยเงิน
 4.บคุลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏบิติังาน
การเงิน-การคลัง
 5.ท าใหก้ารจดัท า
เอกสารการเบกิ
จา่ยเงินถูกต้อง 
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

3.บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับมาตรฐาน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน-การคลัง และ
น าความรู้พัฒนางานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
4.บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมสามารถวเิคราะห์
แก้ไขและชีแ้จงเหตุผล
หรือสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาได้
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

25 โครงการบริการราชการ
โปร่งใส

เพือ่ให้การปฏิบัติราชการ
ด้านพัสดุเป็นไปอยา่งมีประ
สิทธภาพและโปร่งใส

1.จัดอบรมเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติงานพัสดุให้มี
ความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน อยา่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
2.จัดต้ังห้องปฏิบัติการ 
และวสัดุ อุปกรณ์รองรับ
ระบบการจัดหาพัสดุ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ังของ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานพ้สดุ
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง
ทีไ่ด้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ทักษะใน
การปฏิบ้ติงาน
ทุกด้าน ตลอดจน
ได้ห้องปฏิบัติการ
และวสัดุ อุปกรณ์
รองรับระบบการ
จัดหาและการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

1.เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุมี
ความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  
2.มีห้องปฏิบัติการ
ข้อมูล เพือ่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานได้ครบทุก
ช่องทาง

ส านักการคลัง
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26 โครงการอบรมความรู้
ด้านงานพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

เพือ่สร้างองค์ความรู้ด้าน
พัสดุให้แก่ข้าราชการใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา 
เช่น ครู ข้าราชการในกอง
ต่างๆ

จัดอบรมด้านพัสดุให้แก่
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา  
โดยแบ่งออกเป็น 1 รุ่น 
ดังนี.้- 
1.ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของส านัก กอง หน่วย
ตรวจสอบ
2.ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของสถานศึกษาในสังกัด
 58 โรงเรียน

700,000 700,000 จ านวนคร้ังของ
การอบรมการ
ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและ
ทรัพยสิ์นของ
ข้าราชการใน
สังกัด อบจ.
นครราชสีมา ได้
พัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้
อยา่งถูกต้องตาม
ระเบียบและ
หน้าทีส่ั่งการ

การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและทรัพยสิ์นมี
ความถูกต้องพร้อมรับ
การตรวจสอบ

ส านักการคลัง

27 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยสิ์น

เพือ่พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพยสิ์นของส่วน
ราชการ อบจ.ให้มีมาตรฐาน
และทันสมัย

จัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมฐานข้อมูล
ทรัพยสิ์น

500,000 500,000 ได้รับความรู้จาก
ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียน
ทรัพยสิ์นของส่วน
ราชการในสังกัด
เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตาม
ระเบียบ

ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพยสิ์นของ
ส่วนราชการในสังกัด
เป็นปัจจุบันและเป็นไป
ตามระเบียบ

ส านักการคลัง
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28 สรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัและพนักงานจ้าง 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี

1.เพือ่แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
2.เพือ่แก้ปัญหาการขาด
แคลนอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.เพือ่รองรับปริมาณงานที่
สูงขึน้
4.เพือ่เป็นขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

1.จัดสอบแข่งขันเพือ่
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
2.การคัดเลือกกรณีมี
เหตุพิเศษทีไ่ม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน
3.การสอบคัดเลือก/
คัดเลือกเพือ่แต่งต้ังบุคคล
เป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
4.ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง

1,000,000 1,000,000 มีบุคลากรตาม
กรอบอัตราก าลัง

1.มีข้าราชการมาด ารง
ต าแหน่งทีว่า่งครบถ้วน
ตามแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการ 3 ปี
2.ลดปัญหาการขาด
แคลนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.มีพนนักงานจ้างตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี
4.บุคลากรมีขวญั
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่
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29 โครงการวจิัยเพือ่เพิม่
ศักยภาพบุคลากร อบจ.
นครราชสีมาในการ
พัฒนาท้องถิน่

1.เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์
ทบทวน บทบาทภารกิจ
จากอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตรวมทัง้ปัญหา
อุปสรรคอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ในการ
บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้องถิน่
2.เพือ่ศึกษาวเิคราะห์
โครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังของ อบจ.
นครราชสีมาในการ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติ
ภารกิจหลักและภารกิจ
อืน่ๆทัง้ปัจจุบันและ
แนวโน้มทีเ่ปล่ียนแปลงไป
ในอนาคต    
3.เพือ่น าผลการศึกษามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาระบบงานบุคคลและ
ด้านอืน่ของ อบจ.
นครราชสีมา

คณะผู้บริหารและ
บุคลากรของ อบจ.
นครราชสีมา

1,660,760 1,660,760 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.อบจ.มกีรอบแนวทางการ
ก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบทีช่ัดเจน อนัมผีล
ต่อการพัฒนาการใหบ้ริการ
ประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสีย
ในจงัหวัดทีเ่หมาะสม
2.อบจ.มกีรอบโครงสร้าง
องค์กรและกรอบโครงสร้าง
อตัราก าลังทีเ่หมาะสม 
เพียงพอต่อการปฏบิัติงานและ
มแีผนการก าหนดต าแหน่ง 3 
ปี ทีเ่หมาะสมในการ
บริหารงานบุคคล เพือ่สร้าง
ขวัญก าลังใจและเกบ็รักษาคน
ดี คนเกง่ไว้ปฏบิัติงาน
3.อบจ.มแีนวทางในการ
บริหารคนและสร้างทาง
กา้วหน้าในสายอาชีพที่
เหมาะสมกบัภารกจิทีซั่บซ้อน
มากขึน้สอดคล้องกบัการเขา้สู่
ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่
4.สร้างความชัดเจนในงาน
และขวัญก าลังใจใหแ้ก่
ขา้ราชการท้องถิน่ อนัจะ
น าไปสู่การพัฒนางานในอนาคต

กองการเจ้าหน้าที่
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30 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
และทศันศึกษาดูงาน ของ
เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่และ
ผู้บริหารทอ้งถิน่ในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติในการพฒันาคน
2.เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหาร
วานบคุคลองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา
3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา
บคุลากรใหม้ีความรู้ทกัษะและ
สมรรถนะที่พงึประสงค์
4.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท างาน
5.เพื่อพฒันาบคุลากรในด้าน
ต่างๆ เช่น งานบริหารทั่วไป 
งานนติิการและการพาณิชย ์
งานงบประมาณและพสัดุ งาน
ประชาสัมพนัธ ์งานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว งานจดัท า
ข้อบญัญัติ งานจดัท าด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ งาน
การเงิน งานการคลัง งานพสัดุ 
งานทาง งานแหล่งน้ า งาน
อาคารและโครงสร้าง

ฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานให้ความรู้และเพิม่
ทักษะแก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

15,500,000 15,500,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
ปรับกระบวนทัศนใน
การปฏิบัติงาน พร้อม
รองรับนโยบายให้เกิด
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลต่อองค์กร 
และบุคลากรมีความรู้
เกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลและ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการท างาน
สร้างจิตส านึกรักษ์
องค์กร มีความรู้ทักษะ
และสมรรถนะทีพ่ึง
ประสงค์
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 งานส ารวจและออกแบบ งาน
กอ่สร้าง งานซ่อมแซม งานการ
จดัหาเคร่ืองจกัรกล งานเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตรวจการจา้ง
และการควบคุมงานกอ่สร้าง 
งานการบริหารจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและอนรัุกษฟ์ื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม การปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั งาน
ประสบภยัจากภยัธรรมชาติ 
งานส่งเสริมสุขภาพ งาน
สนบัสนนุการสร้างสุขภาพภาค
ประชาชน งานรักษาพยาบาล 
งานพฒันาเครือข่ายและระบบ
ปฐมภมูิและการแพทยแ์ผนไทย
 งานโรคติดต่อฯ งานจดัและ
พฒันาระบบสารสนเทศ งาน
วางแผนการตรวจสอบ งาน
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
งานสวสัดิการสงเคราะห ์งาน
พฒันาสังคม ส่งเสริมพฒันา
อาชีพ งานสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง งานส่งเสริมและพฒันา
บคุลากร งานวนิยั งาน
เสริมสร้างคุณธรรม ฯลฯ

1478






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

31 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงานให้อยูใ่นสภาพใช้
งานได้ดี

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ใน
ราชการประจ ากองการ
เจ้าหน้าที่

200,000 200,000 จ านวนครุภัณฑ์ที่
ได้รับการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ครุภัณฑ์ส านักงานและ
ทรัพยสิ์นทัง้หมดของ
กองการเจ้าหน้าทีไ่ด้รับ
การซ่อมแซมให้คงอยู่
ในสภาพทีใ่ช้งานได้ดี

กองการเจ้าหน้าที่

32 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

เพือ่ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ
ของหน่วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ในด้านความ
พึงพอใจต่อขัน้ตอนการ
ให้บริการความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวย
ความสะดวกวา่มีมากน้อย
เพียงใด

การประเมินความพึง
พอใจงานในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

100,000 100,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เป็นการพัฒนา
ประสิทธภิาพของผู้
ให้บริการและความพึง
พอใจต่อขัน้ตอนการ
ให้บริการ พึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริการ 
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู้่
ให้บริการและพึงพอใจ
ต่อส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่
อยูใ่นเขต อบจ. 
ประชาชนทัว่ไปได้มี
ส่วนร่วมและเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่อง 
อบจ.เพิม่มากขึน้
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

33 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไข และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการ
กลางและคณะกรรมการ
จังหวดัก าหนดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2542

จ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน่ เป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวลั
ประจ าปี)ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิน่ 
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

70,000,000 70,000,000 จ านวนข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครราชสีมาที่
ได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่นฯ

บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา มี
ขวญัและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

34 โครงการอบรมหลักสูตร
เทคนิคและหลักเกณฑ์
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ระบบแท่ง
และความก้าวหน้าของ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคและ
หลักเกณฑ์ความก้าวหน้า
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในประเภทต่างๆ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และเข้าใจเทคนิคและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหา ตามมติ ก.จ.
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึงทิศทางการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นตามร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
350 คน ประกอบด้วย 
1.ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า ในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
2.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา/ผู้มีเกียรติ/
ผู้ติดตาม/เจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้อง

      428,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรรับทราบ 
เข้าใจเกีย่วกับ
ระบบแท่ง 
ความก้าวหน้า 
การเล่ือนระดับ
การได้รับ
เงินเดือนกรณี
ต่างๆ และสิทธิ
สวสัดิการ 
ข้าราชการส่วน
ท้องถิน่

ข้าราชการมีความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกับ
เทคนิคและหลักเกณฑ์
ความก้าวหน้าของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่
ในประเภทต าแหน่ง
ต่างๆ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

35 โครงการการอบรมให้
ความรู้มาตรฐานทัว่ไป
เกีย่วกับการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกับการก าหนด
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
2.เพือ่เสริมสร้างวสัิยทัศน์ 
และมุมมองทีจ่ าเป็นต่อ
ระบบการบริหารงานบุคคล
ให้แก่ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

ผู้บริหารสถานศึกษา,
ข้าราชการครูและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
จ านวน 1,775 คน

   1,789,800 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรม มี
ความรู้ ความ
เข้าใจทีถู่กต้อง
เกีย่วกับการ
ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกีย่วกับ
การบริหารงาน
บุคคลของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกีย่วกับการก าหนด
มาตรฐานทัว่ไป
เกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
วสัิยทัศน์ และมุมมองที่
จ าเป็นต่อระบบการ
บริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดั 
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

36 โครงการอบรมเพิม่
ความรู้และพัฒนาทักษะ
งานสารบรรณบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ให้สามารถเขียน
หนังสือราชการ และจด
รายงานการประชุมได้
ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
2.เพือ่ซักซ้อมแนวทาง 
พร้อมทัง้สรุปปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการด้านเอกสารให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน เพือ่
ปูองกันข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องการด าเนินการ
ด้านเอกสารให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ข้าราชการครูที่
ปฏิบัติงานด้านธรุการ 
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา โรงเรียนละ
 2 คน จ านวน 116 คน,
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด้าน
ธรุการ ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สังกัดละ 3 คน ผู้มีเกียรติ
 และเจ้าหน้าทีผู้่มีส่วน
เกีย่วข้อง รวมจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทัง้ส้ิน
 186 คน

      194,400 กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ได้รับความ
พึงพอใจจากการ
ได้รับความรู้ 
และ
ประสบการณ์
สามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเขียนหนังสือ
ราชการ และจด
รายงานการประชุมได้
ถูกต้อง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
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รับผิดชอบหลัก
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37 โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการรับราชการอย่างไรให้
ประสบความส าเร็จจน
เกษยีณอายุราชการ เพือ่น าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต อันจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคมต่อไป 
2.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีพลัง
ในการท างานอย่างมีความสุข มี
ทัศนคติทีดี่ต่องาน ผู้บริหาร 
หวัหน้างาน หน่วยงาน เพือ่น
ร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทัง้
มีความสามัคคีในองค์กร ใหเ้ป็น
องค์กรทีม่ีชีวิต มีความรัก มีการ
เรียนรู้ มีการส่ือสารเชือ่มโยงทีดี่ 
3.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้แนวทางในการจัดการ
ความรู้เพือ่ใหเ้กิดการถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์สู่คนรุ่น
ใหม่ เพือ่เตรียมก าลังคนใหม้ี
ความพร้อมและสร้างความ
ต่อเนือ่งในการบริหารราชการ

1.ข้าราชการ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
2.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
3.ผู้มีเกียรติ 
4.เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้เกีย่วข้องในโครงการ 
รวมจ านวน 330 คน

      321,200 1.มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
 70% ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
2.ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
 70% มีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินการอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการรับ
ราชการให้ประสบ
ความส าเร็จ 
2.ผู้เข้ารับการอบรม 
น าความรู้ทีไ่ด้จากการ
เข้าร่วมสัมมนาไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติตน 
3.ผู้เข้ารับการอบรม มี
แนวทางในการจัดการ
ความรู้เพือ่ให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์สู่คนรุ่น
ใหม่ เพือ่เตรียม
ก าลังคนให้มีความ
พร้อมและสร้างความ
ต่อเนือ่งในการบริหาร
ราชการ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

38 โครงการปฐมนิเทศและ
พัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์
 พันธกิจ ผู้บริหาร โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์รวมถึง
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรและประชาชนเป็นหลัก
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
ของสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการข้าราชการ การลา 
การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน 
ประกอบด้วย 
1.ข้าราชการบรรจุและ
แต่งต้ังใหม่ 
2.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา/คณะที่
ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัฯ/
หัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา/
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องและ
ผู้มีเกียรติ

        30,000 ข้าราชการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมาที่
ผ่านการฝึกอบรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 70 มีความรู้ 
ความเข้าใจและมี
ทัศนคติทีดี่ในการ
ให้บริการ
ประชาชน

1.ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
วสัิยทศัน ์พนัธกจิ 
ผู้บริหาร โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา 
นโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์รวมถงึ
ตัวชีว้ดัความส าเร็จ ของ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา 
2.ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏบิติัตน ปฏบิติังาน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดแกอ่งค์กรและ
ประชาชนเปน็หลัก 
3.ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองของสิทธปิระโยชน์
เกือ้กลู สวสัดิการ
ขา้ราชการ การลา การ
ขอเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
 และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

39 โครงการอบรมเพือ่เสริม
ทักษะและเทคนิคของ
กรรมการสอบสวนการ
ด าเนินการทางวนิัยของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
 กระบวนการ ขั้นตอน และ
เทคนิค ด้านการด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริง 
สอบสวนทางวินัย การสอบ
ความรับผิดทางละเมิด 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทักษะ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็วทันเวลา เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิด 
3.เพื่อให้ได้เรียนรู้กรณีศึกษา
ต่างๆ และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิด 
4.เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา,
คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง สอบสวนวนิัย
 และสอบสวนความรับ
ผิดทางละเมิด,เครือข่าย
วนิัยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา,
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการด าเนินการ
ทางวนิัยและให้ออกจาก
ราชการ,
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์
,ก.จ.จ.นม. และ
คณะท างานเจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่วข้อง จ านวน 80 
คน

      132,800 ผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80 มีความรู้
ความเข้าใจและ
เทคนิคเพิม่มากขึน้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เทคนิคเกีย่วกับขัน้ตอน
การด าเนินการทางวนิัย
 และความรับผิดทาง
ละเมิด ทีถู่กต้องและ
เป็นธรรม
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

40 โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฏหมาย กฎ
 และระเบียบ เห็น
ความส าคัญและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการไทยโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 300 คน 
ประกอบด้วย 
1.ข้าราชการ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
2.คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
3.ผู้มีเกียรติ 
4.เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ที่
เกีย่วข้องในโครงการฯ

      294,200 1.มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
 70% ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
2.ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกวา่
 70% มีความ
พึงพอใจในการ
อบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏบิัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เป็นผู้น าด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ 
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง 
ความร่วมมือร่วมใจเป็น
อันหนึง่อันเดียวกัน และ
สามารถประสานประโยชน์
ในการปฏบิัติงานใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพือ่ใหบ้รรลุเปูาหมายของ
หน่วยงานได้อันจะน ามาซ่ึง
ประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติ และประชาชน 
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา (ต่อ)

3.เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ให้กับ
บุคลากรในสังกัดและเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฎิบัติงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และการ
ท างานให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยคุใหม่ทีม่ี
คุณธรรม จริยธรรม

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 ได้รับการยอมรับให้
เป็นต้นแบบการด าเนิน
ชีวติ การปฏิบัติงานที่
เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
หรือการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรทีม่ี
ค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทีเ่ชือ่ถือได้ 
และประสบการณ์สู่คน
รุ่นใหม่ เพือ่เตรียม
ก าลังคนให้มีความ
พร้อมและสร้างความ
ต่อเนือ่งในการบริหาร
ราชการ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

41 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการน านวตักรรมมา
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่

1.เพือ่ให้ผู้อบรมมีความรู้
เร่ืองนวตักรรมและการ
จัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
2.เพือ่ให้ผู้อบรมน าความรู้ที่
ได้ในการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา
ได้รับประโยชน์

ผู้บริหารและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา และ
เจ้าหน้าทีผู้่มีส่วน
เกีย่วข้อง รวมจ านวน 
460 คน

      647,200 กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ได้รับความรู้
เร่ืองนวตักรรม
และการจัดการ
ความรู้กับการ
บริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ 
สามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ได้

ผู้อบรมมีความรู้เร่ือง
การน านวตักรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงานและมี
ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดการความรู้กับการ
บริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

42 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัพบประชาชน

1.เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่
 บทบาทหนา้ทีข่ององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ตาม 
พ.ร.บ.จดัต้ัง และ พ.ร.บ.อืน่ที่
เกีย่วขอ้ง
2.เพือ่น าบริการสาธารณะทัง้
จากองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั และภาครัฐ 
ภาคเอกชน ลงสู่ประชาชนใน
พืน้ที ่
3.เพือ่รับทราบขอ้มลูปญัหา 
อปุสรรค ความต้องการ และ
แนวทางการพฒันาจากพืน้ที ่
 4.แกไ้ขปญัหาความเร่งด่วน
เฉพาะหนา้ ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม สงเคราะห ์และให้
ชมุชนมส่ีวนร่วมในการพฒันา
5.เพือ่เปน็การสนบัสนนุ 
นโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ในการ
แกไ้ขปญัหาสังคม ปญัหา
ความยากจน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล (ต่อ)

1.ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ได้แก่ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
เด็ก สตรี อ าเภอละไม่
น้อยกวา่ 500 คน
2.ผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับภาค 
ภาครัฐ เอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม
อาสาสมัครทางสังคม ไม่
น้อยกวา่ 250 คน
3.ประชาชนทัว่ไป 
ครอบคลุมในพืน้ที ่32 
อ าเภอ ๆ ละไม่น้อยกวา่
 250 คน
4.เผยแพร่กิจกรรม
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ 
จ านวน 1 คร้ัง

   13,000,000    13,000,000    13,000,000    13,000,000 1.จ านวน
ประชาชนทีม่า
ร่วมกิจกรรม
2.ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในการร่วม
กิจกรรมการ
ให้บริการ   
3.ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับ
การแก้ไข

1.ประชาชนได้เข้าใจ 
ภารกิจ อ านาจหน้าที ่
และบทบาทของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัเพิม่ขึน้
2.ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วน
จังหวดั และส่วน
ราชการทีร่่วมโครงการ
อยา่งทัว่ถึงและต่อเนือ่ง
3.องค์การบริหารส่วน
จังหวดัได้รับทราบ
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนอยา่ง
หลากหลาย เพือ่น ามา
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

6.พัฒนาอาชีพระยะส้ัน 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ
7.การให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วข้องกับการสังคม
สงเคราะห์ 
8.เชือ่มความสัมพันธเ์พือ่
ลดช่องวา่ง ระหวา่งส่วน
ราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั กับ
ประชาชนในพืน้ที ่
9.เพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์นโยบาย
ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
และแนวทางการพัฒนา 
เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

 4.สามารถแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเฉพาะหน้าและ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในระดับหนึง่ทัง้ในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การ
สงเคราะห์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
5.ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับการสังคม
สงเคราะห์
6.ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
ได้รับสันทนาการจาก
การฝึกอาชีพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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43 โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งาน และกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ให้เป็นทีรู้่จักมากขึน้ เพือ่
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมที่
ด าเนินงานภายในองค์กร

ประชาสัมพันธห์น่วยงาน
ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุ
โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์
ทุกชนิด แผ่นพับ ปูาย 
โปสเตอร์ เทป ซีดี 
ดีวดีี อินเตอร์เน็ต 
ส่ืออิเล็กโทรนิกส์ และ
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กวา่  77

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบจ. อยา่งทัว่ถึง และ
เข้าใจบทบาทหน้าที ่
ของ อบจ.นครราชสีมา
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัดฯ

44 โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน

เพือ่ปลูกจิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
ประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานเพือ่ให้
การบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงาน

      300,000       300,000       300,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างทีเ่ข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับ
หลักธรรมมาภิบาล

ผู้บริหารข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที ่มี
สมรรถนะ (ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติใน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
อันน าไปสู่ค่านิยมแห่ง
ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ส านักปลัดฯ
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รับผิดชอบหลัก
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45 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

เพือ่พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่
ใช้ในการปฏิบัติงานแก่
ข้าราชการพนักงาน 
เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการพนักงาน
เจ้าหน้าที ่จ านวน 1 รุ่น

      300,000       300,000       300,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มข้าราชการ 
พนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้เกีย่วกับ
ระเบียบกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย อัน
จะช่วยลดข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ
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46 โครงการจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไวซ่ึ้ง
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

1.เพือ่เพือ่ใหเ้ยาวชนได้ตระหนัก
ถึงคุณูปการอันยิง่ใหญ่ของ
พระมหากษตัริย์ไทยทุกพระองค์
ทีท่รงมีต่อชนชาติไทย
2.เพือ่ใหเ้ยาวชนได้ร่วมแสดง
ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ด้วยการแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีและร่วมกัน
ปกปูองเทิดทูนสถาบันอันเป็นที่
เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย
3.เพือ่ใหเ้ยาวชนได้ตระหนักใน
หน้าทีข่องชนชาวไทยในการ
พทิักษรั์กษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข
4. เพือ่ใหเ้ยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องเฝูาระวัง แจ้ง
เบาะแส และใหก้ารสนับสนุนใน
ลักษณะปกปิดทีจ่ะสมัครเป็น
สมาชิกสายลับสันติบาล ในการ
แจ้งข่าวเกีย่วกับพฤติการอันมิ
บังควรหรือทีเ่ข้าข่ายเป็นการล่วง
ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษตัริย์

จัดอบรมกลุ่มเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษา

   4,400,000    4,400,000    4,400,000    4,400,000 เยาวชน 
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึง
คุณูปการอัน
ยิง่ใหญ่ของ
พระมหากษัตริย์
ไทยทุกพระองค์
ทีท่รงมีต่อชนชาติ
ไทย

ประชาชนเกิดความรัก
ชาติและเกิดความ
สามัคคี
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

47 โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ติดตามการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ประสานงาน อบจ.
นครราชสีมา
2.เพือ่ให้ศูนย์
ประสานงานฯปฏิบัติงานได้
อยา่งถูกต้องตามระเบียบ
3.เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการ
เข้าร่วมเป็นตัวแทนของ 
อบจ.นครราชสีมา

1.จัดการประชุมนิเทศ
และติดตามการ
ปฏิบัติงานของ จนท.
ศูนยป์ระสานงานฯ และ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน จ านวน 32 
อ าเภอ ๆ ละ 1 คร้ัง   
2. จัดอบรมบุคลากร
ศูนยป์ระสานงานประจ า
อ าเภอ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

      500,000       500,000 ร้อยละ ของ
บุคลากรศูนย์
ประสานงานฯ 
จ านวน 32 
อ าเภอ สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ และมี
ความมัน่ใจในการ
เข้าร่วมเป็น
ตัวแทนของ 
อบจ.นครราชสีมา

1.ศูนยป์ระสานงาน
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง 
และรับทราบปัญหา
ของประชาชนในพืน้ที ่ 
2.บุคลากรของ อบจ.
นครราชสีมา สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ระเบียบของทาง
ราชการและสามารถ
ส่ือสารถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและเป็นผู้
ประสานทีดี่
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

48 โครงการผลิตและ
เผยแพร่วารสาร องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่กระจายข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอยา่ง
เสมอภาค
2.เพือ่ให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในภารกิจงาน
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา
3.เพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีดี่
ให้องค์กร
4.เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายมี
ทัศนคติทีดี่ต่อองค์กร อันจะ
ยงัผลให้เกิดการสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา  

 เชิงปริมาณ
1.จัดท าวารสาร จ านวน
 12 ฉบับ และจัดพิมพ์
ฉบับละ 10,000  เล่ม
 เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรและ
ผู้เกีย่วข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบาย ภารกิจ
การบริหารงานของ
องค์กร และด าเนินงาน
ตามภารกิจได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์กรภาครัฐ เอกชน
 และประชาชนทัว่ไป  มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงาน และมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร  

   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ
วารสารไม่น้อย
กวา่  80

1.กลุ่มเปูาหมายได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทัว่ถึง และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2.กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้และเข้าใจ
บทบาท หน้าที ่และ
ภารกิจงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา  
3.เกิดภาพลักษณ์ทีดี่
ต่อองค์กร  
4.เกิดความร่วมมือใน
การสนับสนุนภารกิจ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

49 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงานให้อยูใ่นสภาพใช้
งานได้ดี

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ใน
ราชการประจ าส านัก
ปลัดและศูนย์
ประสานงาน อบจ.นม. 
ประจ าอ าเภอ

      700,000       700,000 ครุภัณฑ์
ส านักงานอยูใ่น
สภาพใช้งานได้ดี

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ครุภัณฑ์ส านักงานและ
ทรัพยสิ์นทัง้หมดของ
ส านักปลัดฯ และศูนย์
ประสานงาน อบจ. นม.
 ประจ าอ าเภอได้รับ
การซ่อมแซมให้คงอยู่
ในสภาพทีใ่ช้งานได้ดี

ส านักปลัดฯ

50 ค่าจ้างเหมาบริการ
ส าหรับบุคคลภายนอกให้
ท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่

เพือ่จ้างเหมาท าความ
สะอาดทีท่ าการ จ้างซักรีด 
จ้างเหมาขนยา้ยส่ิงของ
ต่าง ๆ การจ้างเก็บขยะมูล
ฝอย หรือส่ิงปฏิกูล การ
ก าจัดปลวก ตัดหญ้า ถางปุา
 การจ้างเหมาอืน่ ๆ ฯลฯ 
ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

รักษาความสะอาด
บริเวณสถานทีต่่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

   1,600,000    1,600,000 ประชาชนและผู้
มาติดต่อเกิด
ความพึงพอใจ

งานของทางราชการ
เกิดประสิทธภิาพ และ
ผู้มาติดต่อประชาชน
เกิดความพึงพอใจใน
ด้านความสะอาด
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

51 ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธ ี
รัฐพิธ ีพิธกีารทางศาสนา

เพือ่ให้ผู้บริหาร,ข้าราชการ,
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา ได้
มีส่วนร่วมในงานรัฐพิธี
ส าคัญของชาติ

ผู้บริหาร  ข้าราชการ  
พนักงานได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
  ศาสนา พระมหากษัตริย์

      550,000       550,000 ผู้บริหาร,
ข้าราชการ
,พนักงาน ได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ผู้บริหาร ,ข้าราชการ
,พนักงาน ได้เข้า
ร่วมงานรัฐพิธ ีและพิธี
ส าคัญทางพุทธศาสนา
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

52 โครงการปลุกจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันส าคัญของ
ชาติ โดยการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่เสริมสร้าง
อุดมการณ์รักชาติและ
เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์

1.เพือ่ใหบ้คุลากรในสังกดัมี
ความตระหนกัรู้ถงึคุณูปการ
อนัยิง่ใหญ่ของ
พระมหากษตัริยไ์ทยทกุ
พระองค์ทีท่รงมต่ีอชนชาติไทย
 มคีวามภาคภมูใิจและเขา้ใจ
ถงึบทบาทและคุณค่า
ความส าคัญของสถาบนั
พระมหากษตัริยอ์ยา่งถกูต้อง
ในฐานะทีเ่ปน็ศูนยร์วมจติใจ
ของคนในชาติ
2.เพือ่ใหบ้คุลากรในสังกดั
ได้รับการปลุกจติส านกึ สร้าง
ค่านยิม อดุมการณ์ ความ
จงรักภกัดี และการปกปอูง 
เทดิทลูสถาบนัพระมหากษตัริย์
3.เพือ่ใหบ้คุลากรในสังกดัมี
ความปรองดองสมานฉนัท ์มี
ความเขา้ใจร่วมกนั เกดิความ
สมคัรสมานสามคัคี เปน็
อนัหนึง่อนัเดียวกนั และยดึมัน่
ในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเปน็
ประมขุ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่สร้างอุดมการณ์รัก
ชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์จ านวน
 1 รุ่น  ผู้เข้าอบรม
จ านวนไม่น้อยกวา่ 150
 คน ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
 ข้าราชการ  บุคลากร
ในสังสัด  เจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้อง  ผู้มีเกียรติ 
ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ 
วทิยากร

      553,600 1.บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั 
จ านวน ไม่น้อยกวา่ 
150 คน ได้รับการปลุก
จิตส านึกเทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาติ โดยเข้า
รับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่
เสริมสร้างอุดมการณ์รัก
ชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 มีจิตส านึก
และอุดมการณ์ใน
ปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มี
ความปรองดอง
สมานฉันท์ เกดิความ
สมัครสมานสามัคคี เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกนั และ
ยึดมั่นในการปกครอง
และระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการไม่น้อยกวา่ 
ระดับดี

1.บุคลากรในสังกัดมี
ความตระหนักในการ
ร่วมกันแสดงพลัง
ปกปูองและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์รวมถึง
หลักการทรงงานของ
พระมหากษัตริย์ไทย
อย่างถูกต้อง
2.บุคลากรในสังกัดมี
ความรัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์ 
และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีประ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
3.บุคลากรในสังกัดมี
จิตส านึกและอุดมการณ์
ในการปกปูองเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

53 โครงการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรม อบจ.
นครราชสีมา ผ่านส่ือ
โทรทัศน์เคเบิลท้องถิน่

1.เพือ่ผลิตและเผยแพร่ 
ผลงานและกจิกรรม อบจ.
นครราชสีมา ผ่านส่ือโทรทศัน์
เคเบลิทอ้งถิน่ ส าหรับใชใ้น
งานประชาสัมพนัธผ์ลงานและ
กจิกรรมขององค์การบริหาร
ส่นจงัหวดันครราชสีมาออก
ไปสู่สาธารณชน ผ่านชอ่งทาง
ส่ือโทรทศันเ์คเบิล้ทวีทีอ้งถิน่
ในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
และส่ืออนิเตอร์เนต็
2.เพือ่เปน็การบนัทกึ
เหตุการณ์ และขยายการรับรู้
ถงึการด าเนนิงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาน าไปสู่
ภาพลักษณ์ทีดี่ต่อองค์กร ชว่ย
ผลักดันโครงการ ผลงาน 
กจิกรรม ขา่วสารส าคัญต่างๆ 
อนัจะเปน็ประโยชนต่์อ
ส่วนรวมใหส้อดคล้องกบั
เปาูหมายของโครงการส าคัญ
ต่างๆได้

1.ผลิตวดีีทัศน์รายการ
โทรทัศน์ความยาวไม่เกิน
 50 นาที/เทป จ านวน 
32 เทป น าเสนอเนือ้หา
สาระ ข้อมูล ข่าวสารที่
อยูใ่นความสนใจ และ
กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา  
โดยจัดเตรียมการถ่ายท า
ทัง้ภายในและภายนอก
สถานที่
2.เช่าเวลาออกอากาศ
ประชาสัมพันธร์ายการ
โทรทัศน์ออกอากาศผ่าน
เคเบิล้ทีวใีนเขตจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 2 
 สถานี

   1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
ผลิตวดีีทศันร์ายการ
โทรทศันจ์ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 32 เทป 
น าเสนอเนื้อหาสาระ
 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความสนใจ และ
กจิกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา
 โดยจดัเตรียมการ
ถ่ายท าทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่
ตัวชีวดัเชิงคุณภาพ
ประชาชนชาว
จงัหวดันครราชสีมา
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 รับทราบข้อมูล
ข่าวสารผ่านส่ือ
อนิเตอร์เนต็ และส่ือ
โทรทศันเ์คเบลิ
ทอ้งถิ่นในจงัหวดั
นครราชสีมา

1.เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร นโยบายของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา
2.มีส่ือวดีีทัศน์
ประชาสัมพันธผ์ลงาน
ผ่านช่องทางส่ือ
โทรทัศน์เคเบิล้ทีวี
ท้องถิน่ในเขตจังหวดั
นครราชสีมาและส่ือ
อินเตอร์เน็ต ออกไปสู่
สาธารณชนในเขต
จังหวดันครราชสีมาได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
3.มีส่ือทีม่ีคุณภาพ ช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
เกิดทัศนคติทีดี่ต่อองค์กร

ส านักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

54 โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบจ.นครราชสีมา 
ผ่านส่ือวทิยุ

1.เพือ่ประชาสัมพันธข์้อมูล
 ข่าวสาร ผลงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.
นครราชสีมา
2.เพือ่เพิม่ช่องทางการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่
ชัดเจน ถูกต้อง เข้าถึง
ประชาชนทัว่ไปทีพ่ านักอยู่
ในส่วนภูมิภาค

ด าเนินการเช่าเวลา
ออกอากาศกระจายเสียง
ทางสถานี
วทิยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวดั
นครราชสีมา ผ่านระบบ
เอฟเอ็ม ความถี ่
105.25 เมกกะเฮิร์ท 
และระบบเอเอ็ม ความถี่
 729 กิโลเฮิร์ท ทุกวนั
จันทร์ - วนัศุกร์ เวลา 
10.00 - 11.00 น. 
จ านวน 12 เดือน

      420,000       420,000       420,000       420,000 ตัวชีว้ดัเชิงปริมาณ
ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวดั
นครราชสีมาได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทาง
วทิยุ
ตัวชีว้ดัเชิงคุณภาพ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
นครราชสีมามี
ช่องทางการ
กระจายข้อมูล
ข่าวสารทีช่ัดเจน 
ถูกต้องเข้าถึง
ประชาชนทัว่ไป
ในส่วนภูมิภาค

1.ประชาชนทัว่ไป ทัง้
ภายในเขตเมืองและ
ส่วนภูมิภาคห่างไกล 
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร อยา่งต่อเนือ่ง
และทัว่ถึง
2.เกิดความเข้าใจอันดี 
ปลุกจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมสนับสนุน
ภารกิจต่างๆ ขององค์กร
3.เพิม่ช่องทางในการ
ส่ือสาร รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมของ
องค์กร

ส านักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

55 โครงการผลิตและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมของ 
อบจ.นครราชสีมา ผ่าน
ส่ือออนไลน์

1.เพือ่สร้างและบริหาร
เครือขา่ยงานประชาสัมพนัธ์
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ทัง้ภายใน-
ภายนอก ตลอดจนเครือขา่ย
ภาคประชาชน ในการอธบิาย
 ท าความเขา้ใจในการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารของหนว่ยงาน
ใหข้ยายผลออกสู่ภาค
ประชาชนต่อไป
2.เพือ่ผลักดันโครงการ ผลงาน
 กจิกรรม ขา่วสารส าคัญต่างๆ
 อนัจะเปน็ประโยชนต่์อ
ส่วนรวมใหส้อดคล้องกบั
เปาูหมายของโครงการส าคัญ
ต่างๆ ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
มากยิง่ขึน้ และเพิม่ชอ่งทาง
ส่ือขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ใหม้ี
ความทนัสมยั สวยงาม สร้าง
ภาพลักษณ์ทีดี่ ประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว

1.ผลิตและเผยแพร่
ข่าวสาร ผ่านส่ือออนไลน์  
เช่น Website,Page,Line,
Youtube
2.ผลิต Inforgraphic และ
เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ 
เช่น Website,Page,Line,
Youtube
3.ด าเนินการผลิตและ
เผยแพร่คลิปวีดิโอ (ความ
ยาวคลิปละไม่เกิน 3 นาท)ี
4.ด าเนินการปรับปรุง
พัฒนา Page Facebook
5.จัดท าโฆษณาแบบ 
Facebook Boots post 
6.ด าเนินการสร้างการ
รับรู้และการเข้าถึง 
Facebook อบจ.นม.
7.ด าเนินการสร้างข้อมูล
และเผยแพร่ Line ผ่าน 
Line Group

      500,000       500,000       500,000       500,000 ผู้ติดตามการ
เผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวดั
นครราชสีมา
เพิม่ขึน้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 70

1.มีช่องทางในการ
ส่ือสาร เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร นโยบายของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ที่
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
มากขึ้น
2.บริหารเครือข่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
และมีช่องทางในส่ือสาร
ได้อย่างตรงประเด็น
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือ 
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 
ตลอดจนกระตุ้นให้
กลุ่มเปูาหมายเกิด
พฤติกรรมที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานประสบ
ผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น
3.เพิ่มคุณภาพ ช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร

ส านักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
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(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

56 โครงการฝึกอบรม/
ประชุมทางวชิาการเพือ่
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน

1.เพือ่ให้บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน
2.เพือ่ปลุกจิตส านึกและ
สร้างความตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชีพ และมีความ
รับผิดชอบ
3.เพือ่ให้การบริหารงาน
ภายในหน่วยงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

จัดฝึกอบรม/ประชุมทาง
วชิาการ ผู้เข้าอบรม 
ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารองค์กการ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา ข้าราชการ
 บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา  
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
วทิยากร ผู้มีเกียรติ 
ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ 
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 800
 คน  จ านวน  4  รุ่นๆ 
ละ 1 วนั

      940,000 1.บคุลากร
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดร้อยละ
 80 เขา้รับการ
ฝึกอบรม/ประชมุ
ทางวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ปอูงกนัการทจุริต
และประพฤติมิ
ชอบในหนว่ยงาน
2.บคุลากร
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ร้อย
ละ 80 มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัแนวทาง
การปอูงกนัการ
ทจุริตและ
ประพฤติมชิอบใน
หนว่ยงาน

1.บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน
2.บุคลากรปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทาง
ราชการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชีพ และมีความ
รับผิดชอบ
3.การบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล

ส านักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

57 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการ
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั 
ผู้บริหารท้องถิน่ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทีเ่กีย่วข้อง

1.เพือ่ให้คณะกรรมการแต่
ละคณะ ผู้บริหารท้องถิน่ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีผู้่
ปฏิบัติ ได้ความรู้ 
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานมาเป็นแนวทางในการ
ประยกุต์ใช้ในการจัดท าแผน
ในปีต่อ ๆ ไป 
2.เพือ่แลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหวา่ง
คณะกรรมการ

1.ผู้บริหาร อบจ.นม.
2.คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบจ.นม.
3.คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่
4.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

750,000 750,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ด้านการจัดท า
แผนและติดตาม
ประเมินผล

1.ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้มาใช้เพือ่
พัฒนาการจัดท าแผน
2.เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์
ระหวา่งคณะกรรมการ
ทัง้ 3 คณะ
3.เกิดเครือข่ายในการ
เรียนรู้เพือ่การจัดท า
แผนไปในทิศทาง
เดียวกันของ
คณะกรรมการทัง้ 3 
คณะ

กองแผนและ
งบประมาณ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

58 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วนระดับจังหวดั

1.เพือ่อบรมให้ความรู้เร่ือง
การจัดท าแผนพัฒนาแก่
ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วนระดับจังหวดั
2.เพือ่ประชุมคัดเลือก
ตัวแทนประชาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั สัดส่วน
ระดับจังหวดั ร่วมเป็น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่
3.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน่

อบรมประชาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั 
สัดส่วนระดับจังหวดั 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 คร้ัง

500,000 500,000 1.จ านวนตัวแทน
ภาคประชาชนที่
ได้รับการคัดเลือก
2.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาคม อบจ.นม. มี
ความรู้ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่และ
ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ตาม
ระเบียบทีก่ าหนด

กองแผนและ
งบประมาณ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

59 การประสานการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ และ
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่จดัท าและทบทวน
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ 
อปท.และแผนพฒันาทอ้งถิน่
ส่ีปี
2.เพือ่จดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ส่ีปฉีบบัเปล่ียนแปลง
และเพิม่เติม
3.พฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ใหม้ี
ทกัษะและความสามารถ
จดัท าแผนพฒันา
4.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
5.เพือ่ประสานการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
จงัหวดั ส่วนราชการและภาคี
ต่างๆ  
6.เพือ่ด าเนนิการตามขัน้ตอน
ของระเบยีบฯ และหนงัสือส่ัง
การ

1.ประชมุเชงิปฏบิติัการ/ 
สัมมนาทางวชิาการ
2.จดัท าเวทปีระชาคมให้
ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมใน
การจดัท าแผนพฒันา
3.จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่
ส่ีปี
4.จดัท าแผนด าเนนิงาน
5.ประชมุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่และภาคีส่วน
ร่วมอืน่ ๆ เพือ่การ
ประสานแผน
6.ประชมุคณะกรรมการ
ชดุต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
7.จดัท าแผนพฒันาฉบบั
แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม
8.ด าเนนิงานตามระเบยีบ
และหนงัสือส่ังการก าหนด 
9.ประชมุคณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ระดับจงัหวดั/อ าเภอ

3,000,000 3,000,000 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

มีแผนพัฒนาท้องถิน่
และโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ อยูใ่นลักษณะที่
พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณ
ประจ าปีและน าไป
ปฏิบัติได้ทันเมือ่ได้รับ
งบประมาณผู้บริหาร
ท้องถิน่ข้าราชการ 
อบจ.คณะกรรมการที่
ท าหน้าทีใ่นการ
วางแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและแนวทาง
ปฏิบัติ เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและทุกภาค
ส่วน เกิดการประสาน
แผนระหวา่ง  อปท.  
ส่วนราชการและภาคี
ต่างๆ

กองแผนและ
งบประมาณ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

60 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วย
กระบวนการแผนชุมชน

เพือ่สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
กระบวนการแผนชุมชน

สนับสนุนความรู้ด้าน
กระบวนการแผนชุมชน
ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ่้าน คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มเปูาหมายอืน่ ๆ

1,000,000 1,000,000 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีการจัดท า
แผนชุมชนเพิม่มากขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ,
กองส่งเสริมฯ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

61 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 หมวด 6 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฯ ฉบับที ่2 พ.ศ.2559  
2.เพือ่สรุปผลการพัฒนา
ท้องถิน่ทีด่ าเนินการเองและ
ในเขตจังหวดัทัง้ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วม  
(ต่อ)

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองท้องถิน่ พ.ศ. 
2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
ฉบับที ่2 พ.ศ.2559 
หนังสือส่ังการต่าง ๆ 
2.ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/
โครงการโดยส่งเสริมการ
ส่วนร่วม 
3.คณะกรรมการฯ
ปฏิบัติหน้าทีต่าม
ระเบียบฯ ก าหนด
แนวทางวธิกีารติดตาม
ประเมินผลและร่วม
ติดตามประเมินผล 
(ต่อ)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความส าเร็จ
ของการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา

1.ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 
พ.ศ.2548 และฉบับที่
 2 พ.ศ.2559 และ
หนังสือส่ังการต่าง ๆ 
2.ท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมทัง้หน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกและ
ประชาชนร่วมกัน
พัฒนาท้องถิน่    
3.ผลการประเมินทีเ่ก็บ
รวบรวมข้อมูลในเชิง
สถิติ/ตรวจสอบได้ใช้
เป็นข้อมูลตัดสินใจของ
ผู้บริหาร/แก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   

กองแผนและ
งบประมาณ
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     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

4.เพือ่จัดหาวสัดุอุปกรณ์ 
จัดจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการ
ติดตามประเมินผล อบรม/
ให้ความรู้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลฯ 
5.เพือ่จัดจ้างให้นักเรียน 
นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน

4.จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จัด
จ้างหน่วยงาน/
บุคคลภายนอก
ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลฯ อบรม/ให้
ความรู้การด าเนินการ
ตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการ 
5.จัดจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงานหรือ
ร่วมปฏิบัติงานในการ
ติดตามประเมินผลฯ 
ช่วงปิดภาคเรียนหรือใน
ช่วงเวลาวา่ง

4.วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การปฏิบัติงานมีความ
พร้อมและเพียงพอ ผล
ประเมินมีหน่วยงานที่
เป็นกลางเป็นผู้ประเมิน
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และเข้าใจการติดตาม
ประเมินผล 
5.นักเรียน นักศึกษา มี
รายได้และใช้เวลาวา่ง
เกิดประโยชน์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

62 โครงการจ้างเหมาบริการ
ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1.เพือ่บริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆและการ
ให้บริการศูนยด์าราศาสตร์ฯ 
2.เพือ่จ้างบุคคลท าความ
สะอาด ดูแลตกแต่ง
บ ารุงรักษาสวนภูมิทัศน์
และปฏิบัติงานประจ า 
รวมทัง้การจ้างบุคลลเพือ่
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ
 ภายในศูนยด์าราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และงาน
จ้างอืน่ๆ 
3.เพือ่จ้างบุคคลภายนอก
รักษาความปลอดภัยศูนย์
ดาราศาสตร์ 
4.เพือ่ความสวยงามสะอาด
เรียบร้อยและการให้บริการ
ความรู้ของศูนยด์าราศาสตร์
ฯ 
5.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ให้บริการศูนยด์าราศาสตร์ฯ

1.จ้างบุคคลบริการท า
ความสะอาด 
2.จ้างบุคคลบริการดูแล 
ตกแต่ง รักษาสวนภูมิ
ทัศน์ 
3.จ้างรักษาความ
ปลอดภัย 
4.จ้างพนักงาน
ปฏิบัติงานประจ าศูนย์
ดาราศาสตร์ 
5.จ้างบริการซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาวสัดุ-
อุปกรณ์ศูนยว์ทิยาศาสตร์
 14 โซน 
6.งานจ้างอืน่ๆ

   2,000,000    2,000,000 1.ระดับ
ความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
 (หน่วยวดัเป็น
ร้อยละ) 
2.ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก (มาตรวดั 
5 ระดับ)

การบริหารและจัดการ
ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธภิาพ

กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

63 โครงการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

วัตถุประสงค์ ปี 
2561-2562
1. เพือ่บริหารจัดการ และ
จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7 รอบพระชนมพรรษา 
2.เพือ่บูรณาการบุคลากร
ปฏิบัติการตามหน้าทีต่่างๆ 
และด าเนินกิจกรรมของ
ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา 
3. เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ให้กับเด็ก 
นักเรียน เยาวชน นักศึกษา 
และประชาชนทัว่ไป  
         (ต่อ)

เปา้หมาย ป ี
2561-2562
1.ด าเนนิการด้านการ
ประชาสัมพนัธ ์ศูนยด์ารา
ศาสตร์ฯ ได้แก ่จดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธเ์คล่ือนที ่
การจดันทิรรศการถาวร 
ชัว่คราวในและนอกสถานที ่
2.จดัโครงการฝึกอบรม
ความรู้และทศันศึกษาด้าน
ดาราศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ส าหรับ
บคุลากรศูนยด์าราศาสตร์
ฯและบคุลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 
3.เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการ
จดัประชมุคณะผู้บริหาร 
คณะทีป่รึกษาศูนยด์ารา
ศาสตร์ฯ 
4.จดัซ้ือกล้องดูดาว 3 
แบบ (แบบที ่1) กล้องดู
ดาวประเภทผสมจ านวน 1
 เคร่ือง (แบบที ่2) 

   3,000,000    3,000,000    1,110,000    1,110,000    1,110,000 1.ระดับ
ความส าเร็จของ
การบริหาร
จัดการศูนยด์ารา
ศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 
2.ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ปี
 2561-2562
1.เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย ได้มีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ รับความรู้ด้าน
ดาราศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 
2.กลุ่มเปูาหมายได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกในการจัด
กิจกรรม 
3.สามารถสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธไ์ด้จาก
การฝึกปฏิบัติจริง

กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

4.เพือ่อบรม ทัศนศึกษา 
เสริมสร้างขวญัก าลังใจ
เพิม่พูนวสัิยทัศน์ เสริมสร้าง
ทัศนคติทีดี่ต่อการท างาน 
สร้างองค์ความรู้ทาง
วชิาการและการบริหารให้
เกิดแก่บุคลากรของศูนย์
ดาราศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

กล้องดูดาวสะท้อนแสง 
จ านวน 1 เคร่ือง (แบบที่
 3) กล้องดูดาวหักเห
แสงจ านวน 1 เคร่ือง 
5.การจ้างทีป่รึกษาเพือ่
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและก าหนด
แผนการพัฒนา 
6.การบริหารจัดการด้าน
อืน่ๆทีม่ิได้ปรากฏในงปม.
เช่นการพัฒนาศูนยด์ารา
ศาสตร์ฯด้วยองค์ความรู้ 
และด้านเทคนิคต่างๆ 
7.ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการอืน่ๆ ได้แก่
 ค่าใบอนุญาต ,ค่า
ตรวจสอบรังสี ,ค่าจด
ทะเบียน Domain 
Name Web-siite ,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกับงานศูนย์
ดาราศาสตร์ฯ เป็นต้น

ผลทีค่าดว่าจัได้รับ ปี 
2563-2565
1.มีการบริหารจัดการ
ศูนยอ์ยา่งเป็นระบบ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม
ทัง้ระบบ
3.เกิดองค์ความรู้ใหม่
ในการจัดกิจกรรมด้าน
ดาราศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์
4.เกิดทัศนคติทีดี่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่

1512






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

วตัถุประสงค์ ป ี
2563-2565
1. เพือ่บริหารจดัการ และจดั
กจิกรรมต่างๆในศูนยด์ารา
ศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 7
รอบพระชนมพรรษา 
2.เพือ่บรูณาการบคุลากร
ปฏบิติัการตามหนา้ทีต่่างๆ 
และด าเนนิกจิกรรมของศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา 
3. เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริม
การศึกษาและเรียนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์ และวทิยาศาสตร์
ใหก้บัเด็ก นกัเรียน เยาวชน 
นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 
4. เพือ่ เสริมสร้างขวญั
ก าลังใจเพิม่พนูวสัิยทศัน ์
เสริมสร้างทศันคติทีดี่ต่อการ
ท างาน สร้างองค์ความรู้ทาง
วชิาการและการบริหารใหเ้กดิ
แกบ่คุลากรของศูนยด์ารา
ศาสตร์ เฉลิมพระเกยีรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา

เปา้หมาย ป ี
2563-2565
1.ด าเนนิการด้านการ
ประชาสัมพนัธ ์ศูนยด์ารา
ศาสตร์ฯ ได้แก ่จดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธเ์คล่ือนที ่
การจดันทิรรศการถาวร 
ชัว่คราวในและนอกสถานที ่
2.จดักจิกรรมอบรมความรู้
ด้านดาราศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  ส าหรับ
เยาวชน  นกัเรียน  
นกัศึกษาและประชาชน 
3.การบริหารจดัการด้าน
อืน่ๆทีม่ไิด้ปรากฏใน
งบประมาณ.เชน่การ
พฒันาศูนยด์าราศาสตร์ฯ
ด้วยองค์ความรู้ และด้าน
เทคนคิต่างๆ

 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)

2563
(บาท)
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(บาท)
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

64 โครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองฉายดาว
 MEGA STAR-IIA (ES) 
และ บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ห้องฉายดาวศูนยด์ารา
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7
 รอบพระชนมพรรษา

1.เพือ่จ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองฉายดาว MEGA 
STAR-IIA (ES)และ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ห้องฉาย
ดาวศูนยด์าราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา 
2.เพือ่ปูองกันความช ารุด 
เสียหายของเคร่ืองฉายดาว
และวสัดุ อุปกรณ์อืน่ๆ ใน
ห้องฉายดาว ซ่ึงอาจมีผลต่อ
การหยดุให้บริการ 
3.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ให้บริการของศูนยด์ารา
ศาสตร์

1.จ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองฉายดาว
 MEGA STAR-IIA (ES) 
แบบเบ็ดเสร็จ 
2.จ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ห้อง
ฉายดาว 
3.บ ารุงรักษาแบบ
เบ็ดเสร็จพร้อม
รับประกันชิน้ส่วนอะไหล่
 และอุปกรณ์ได้รับการ
ตรวจสอบบ ารุงรักษา

   1,000,000    1,000,000 1.จ านวนคร้ังใน
การจ้างเหมา
บ ารุงรักษาน้อย
กวา่ปีละ 4 คร้ัง 
2.ระดับความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการอยูใ่น
ระดับดีมาก

1.ศูนยด์าราคาสตร์มี
วสัดุ อุปกรณ์ฉายดาวที่
มีความพร้อมส าหรับ
ให้บริการ 
2.ศูนยด์าราศาสตร์มี
ประสิทธภิาพ คุณภาพ
ในการให้บริการทีสู่งขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

65 โครงการปรับปรุงระบบ
ฉายภาพยนต์ฟูลโดมศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1.เพือ่ปรับปรุงระบบฉาย
ภาพยนตร์ฟูลโมให้มีความ
ทันสมัย 
2.เพือ่เพิม่ศักยภาพ 
ประสิทธภิาพการให้บริการ
ของศูนยด์าราศาสตร์ 
3.เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
ศูนยด์าราศาสตร์

1.ปรับปรุงระบบฉาย
ภาพยนตร์ฟูลโดมศูนย์
ดาราศาสตร์จ านวน 1 
ระบบ 
2.ภาพยนตร์ฟูลโดม  
จ านวน 5 เร่ือง

   10,000,000 1.เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนาความรู้
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ใน
การให้บริการการ
แสดงท้องฟูา
จ าลอง 
2.ระดับความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการอยูใ่น
ระดับดีมาก

1.ศูนยด์าราคาสตร์มี
ระบบฉายภาพยนต์
ทันสมัยต่อระบบ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
2.มีภาพยนต์ฟูลโดมที่
พร้อมให้บริการเพิม่ขึน้
จ านวน 5 เร่ือง 
3.ศูนยด์าราศาสตร์มี
ประสิทธภิาพ คุณภาพ
ในการให้บริการทีสู่งขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

66 โครงการนิทรรศการ
ถาวรภายในศูนย์
วทิยาศาสตร์ 14 โซน 
(ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา)

1.เพือ่เพิม่องค์ความรู้ผ่าน
หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวร ภายในศูนย์
วทิยาศาสตร์ 14 โซน 
(ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา) 2.เพือ่พัฒนา
และสร้างองค์ความรู้ทาง
วชิาการรวมถึงเทคนิคต่างๆ
 ของศูนยว์ทิยาศาสตร์ 14 
โซน 3.เพือ่สร้างสรรค์ส่ือ
การเรียนการสอน และ
นวตักรรมใหม่ๆทีส่ามารถ
น าเสนอในรูปแบบ
นิทรรศการถาวร ส าหรับผู้
เข้าใช้บริการ

1.จัดนิทรรศการถาวร
ภายในศูนยว์ทิยาศาสตร์
 14 โซน (ศูนยด์ารา
ศาสตร์ฯ) โดยการจัด
แสดงองค์ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์
 ,เคมี ,ชีววทิยา 
2.สร้างองค์ความรู้ด้าน
การแพทย ์สรีรศาสตร์ ,
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 
3.ปรับปรุงพัฒนาองค์
ความรู้ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์เพือ่การ
พัฒนาชิน้งานการแสดง
เดิม สร้างองค์ความรู้ 
และนวตักรรมใหม่ๆ 
ภายในศูนยว์ทิยาศาสตร์
 14 โซน

   10,000,000    10,000,000 1.เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนาความรู้
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ใน
การให้บริการการ
แสดงท้องฟูา
จ าลอง 
2.ระดับความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการอยูใ่น
ระดับดีมาก

1.ศูนยด์าราศาสตร์มี
ประสิทธภิาพ คุณภาพ
ในการให้บริการทีสู่งขึน้ 
2.เพือ่การมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์พัฒนา
แนวความคิด ให้เห็น
เป็นรูปธรรม

กองแผนและ
งบประมาณ
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   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

67 จัดพิมพ์บัตร และ แผ่น
พับ ประชาสัมพันธ ์ศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายและ
บริหารจัดการตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยด์ารา
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
- ค่าจัดกิจกรรมโครงการ
ตามวาระส าคัญ 
- ค่าจัดการอบรมค่าย
วทิยาศาสตร์ และ ค่าย
ดาราศาสตร์ 
- ค่าประชาสัมพันธ ์ 
- ค่าพิมพ์บัตรเข้าชม ค่า
แผ่นพับประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

ด าเนินการโครงการ
บริหารจัดการศูนยด์ารา
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
เพือ่ให้การบริหารจัดการ
ได้มีระบบการบริหารทีม่ี
หลักการบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ เกิด
ผลสัมฤทธิใ์นการบริหาร
จัดการ ตาม
พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั ด้วย
ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

      500,000       500,000 ประสิทธผิลใน
การบริหาร
จัดการต่อจ านวน
งบประมาณคิด
เป็นร้อยละ 80

การบริหารและจัดการ
ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธภิาพ

กองแผนและ
งบประมาณ
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68 โครงการระบบ
โทรคมนาคม (Internet) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพื่อสร้างโครงข่ายการ
เชื่อมโยงส่ือสารระหวา่ง
หนว่ยงานภายใน อบจ.นม.(58 
โรงเรียน 32 ศูนยฯ์ อ าเภอ 15
 หนว่ยงานในสังกดั 
2.เพื่อพฒันาระบบการ
เชื่อมโยงประสานงานระบบ 
e-plan และ e-laas ตาม
นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 
3.เพื่อรองรับระบบรักษาความ
ปลอดภยัใหแ้กป่ระชาชน 
(CCTV) 5. เพื่อสร้างระบบ
ความปลอดภยั (Security) ของ
 Server ปอูงกนัเครือข่าย 
(Firewall) ที่นา่เชื่อถือและ
ปลอดภยัสูง ภายใต้การดูแล
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
 CAT IDC (Internet Data 
Center) 6.เพื่อบริหารงาน
ค่าบริการระบบโทรคมนาคม 
(Internet) สังกดั อบจ.
นครราชสีมา ทกุหนว่ยงาน  
ศูนยด์าราศาสตร์

1.ติดต้ังสัญญาณ Internet
 FTTx และสัญญาณ 
Internet ADSL ส าหรับ
หนว่ยงานยอ่ย (58 
โรงเรียน 32 ศูนย ์15 
หนว่ยงานในสังกดั)
2.ติดต้ังสัญญาณ Wifi 
Internet ในพืน้ทีช่มุชน
เมอืงของจงัหวดั
นครราชสีมา ไมน่อ้ยกวา่ 
100 จดุ 
3.ค่าบริการระบบ
โทรคมนาคม (Internet) 
อบจ.นครราชสีมา ทกุ
หนว่ยงานรวมถงึศูนยด์ารา
ศาสตร์ 
4.ติดต้ังกล้อง CCTV 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 300 
จดุ ในพืน้ทีช่มุชนเมอืง 
5.ต้ังศูนยป์ฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ server 
ระบบปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ (Softwear) 
ขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การบริหารจดัการ 
(MIS)     (ต่อ)

     12,000,000      12,000,000 ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก (มาตรวดั 
5 ระดับ)

1.สร้างความเชือ่ถือใน
การดูแลระบบการรับ
ฝากวาง server ภายใต้
การดูแลระบบ
สาธารณูปโภคเกิด
ผลสัมฤทธิอ์ยา่งเป็น
รูปธรรมมีความ
น่าเชือ่ถือและปลอดภัย
สูง 
2.ได้พัฒนาระบบ
โทรคมนาคม 
(Internet) ส าหรับ
องค์กรเพือ่เพิม่
ประสิทธผิลในการ
ปฏิบัติราชการ

กองแผนและ
งบประมาณ
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     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 ระบบเชือ่มโยงผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.เพือ่เป็นเคร่ืองมือใน
การสืบค้นข้อมูลและการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
 ลูกจ้าง พนักงานจ้างใน 
อบจ.นม.
7.ค่าเช่าบริการฝาก 
Server (Server 
Co-location) ณ ศูนย ์
City Data Center 
7.ค่าจดทะเบียน 
Domain Name 
(www.koratpao.go.th)
 ของ อบจ.นครราชสีมา 
และค่าบริการอืน่ๆที่
คล้ายคลึงกัน ฯลฯ
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เป้าหมาย
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69 โครงการสารสนเทศเพือ่
การพัฒนาท้องถิน่ จัดท า
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) (Geography 
Information System, 
GIS)

1.เพื่อจัดซ้ือจัดจ้างท าระบบ 
หรือ เพื่อจ้างที่ปรึกษาจัดท า
ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
2.เพื่ออบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
GIS ในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล
ด้านวัฒนธรรม ข้อมูลด้าน
ศาสนา ข้อมูลด้านประเพณี 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูล
ด้านการจัดเก็บรายได้ ข้อมูล
ด้านส่ิงแวดล้อมและข้อมูล
อื่นฯ 
3.เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ให้
เป็นปัจจุบันในการใช้งานใน
ระดับองค์กร และระดับ
จังหวัด

1.จัดซ้ือโปรแกรม GIS 
แบบมีลิขสิทธิ ์
2.จัดเก็บข้อมูลในระบบ 
GIS  พัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
3.จ้างทีป่รึกษาจัดท า
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)  
4.จัดซ้ือภาพถ่าย
ดาวเทียมทีจ่ าเป็นต้องใช้
ในการจัดท าระบบ GIS  
5.อบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าทีผู้่ใช้
คอมพิวเตอร์และ
เจ้าหน้าทีดู่แลระบบ 
(Admin)

     10,000,000      10,000,000 1.ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่
การพัฒนาท้องถิน่ 
2.ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก

ผู้ใช้ข้อมูลพืน้ฐานระดับ
องค์กรและระดับ
จังหวดั มีความพึงพอใจ
ในระบบข้อมูล GIS 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา

กองแผนและ
งบประมาณ
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(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

70 โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ เพิม่ประสิทธภิาพ
การบริหารงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)
 และสามารถลดขัน้ตอนใน
การปฏิบัติราชการ ตาม
หลักพระราชกฤษฏีกา วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
พ.ศ.2546

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT เพือ่
ปฏิบัติราชการภายใน
กองแผนและงบประมาณ

      800,000       800,000 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานโดยใช้
มาตรฐานครุภัณฑ์
 ICT

ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจกองแผนและ
งบประมาณ ได้มี
ประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ

71 โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

เพือ่จัดการอบรม จัดการ
ประชุมสัมมนาเพือ่พัฒนา
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา

จัดการอบรมเพือ่พัฒนา
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 300
 คน

      800,000       800,000 1.จ านวน
เปูาหมายในการ
พัฒนาความรู้ ใน
การรับการอบรม
ไม่น้อยกวา่ 300
 คน
2.ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก

ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมาได้
มีประสิทธภิาพเพิม่มาก
ขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ
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     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

72 โครงการติดต้ังอุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ณ ศูนยด์าราศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1.เพือ่พัฒนาประสิทธภิาพ
ในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
2.เพือ่บริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั  
3.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
4.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกายให้มี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง

จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองออกก าลังกาย
ส าหรับประจ าศูนย์ดาราศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ านวน 14 รายการ 
ดังนี ้
1.อุปกรณ์นัง่โยก (แบบขาถีบคู่) 
2.อุปกรณ์โยกกรรเชียงคู่ 
3.อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-หนา้
ทอ้ง 
4.อุปกรณ์บดิเอวและย่ าเทา้สลับ 
5.อุปกรณ์ล้อหมุนยึดหยุน่หวัไหล่คู่ 
6.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การ
กระแทกคู่ 
7.อุปกรณ์ดัดหลังคู่ 
8.อุปกรณ์บริหารแขน-หวัไหล่-
หนา้อก (แบบถ่าง-หบุยกตัว
ล้อเล่ือน) 
9.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนือ้มือ-
หวัไหล่ (แบบมือ-หวัไหล่คู่)
10.อุปกรณ์ซิดอัพกล้ามเนือ้ทอ้ง 
(แบบยกน้ าหนกัตัวเอง) 
11.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนือ้
สะโพกและแบบเดินย่ าเทา้สลับข้าง 
(แบบแกวง่ตัว-เดินย่ าเทา้คู่) 
12.อุปกรณ์ยกน้ าหนกักล้ามเนือ้
หวัไหล่ (แบบนัง่-ยกทลีะข้าง) 
13.อุปกรณ์บริหารหวัไหล่แบบนัง่
หมุน (แบบนัง่หมุนทลีะข้าง) 
14.อุปกรณ์ยกน้ าหนกัแบบยืนต่าง
ระดับ (แบบยืน-ต่างระดับ) 
15.อุปกรณ์เคร่ืองออกก าลังกาย
แบบอืน่ๆ

800,000 ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก (มาตรวดั 
5 ระดับ)

1.ประชาชนในพืน้ที่
ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม
ในการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
2.ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงรวมทัง้
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 
3.สร้างความพึงพอใจ
ให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับประโยชน์สูงสุด

กองแผนและ
งบประมาณ
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     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

73 โครงการบริหารจัดการ
ศูนยเ์ครือข่ายเพือ่แก้ไข
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการพัฒนาท้องถิน่ 
(Clinic Center)

1.เพือ่เผยแพร่ สร้างแหล่ง
เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ 
บูรณาการงานท้องถิน่กับ
ส่วนราชการอืน่ๆ ท้องถิน่
อืน่ๆ เพือ่พัฒนาความรู้แก่
ประชาชนในทุกๆด้านตาม
ภารกิจจัดเวทีสาธารณะ
ตามภารกิจ  Clinic Center 
2.เพือ่พัฒนาและยกระดับ
การให้บริการพืน้ฐานแก่
ประชาชนเป็นการ
เสริมสร้างปัญญา
เตรียมพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
2015) พ.ศ.2558

1.จัดกิจกรรม  จัดท าส่ือ 
 จัดท าสรุปรวมรวม  วจิัย
  ภารกิจถ่ายโอนให้
ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
2. ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนยฯ์ 
3. จัดเวทีสาธารณะโดย
ก าหนดเปูาหมายจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 12 คร้ัง /ปี
4.ติดตามประเมินผลตาม
โครงการภารกิจ Clinic 
Center

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.จ านวนคร้ังใน
การจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ 12 
คร้ัง/ปี 
2.ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก

1.ประชาชนได้รับรู้
รับทราบผลงาน 
กิจกรรมตามภารกิจ
ถ่ายโอน องค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา 
2.สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน สามารถเข้า
ร่วมจัดเวทีสาธารณะ
ร่วมกับภาคองค์กร
ราชการได้

กองแผนและ
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

74 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น สระน้ าพุดนตรี

1.เพือ่เก็บกักน้ าไวใ้ช้
ส าหรับการแสดงน้ าพุดนตรี
2.เพือ่ควบคุมระดับน้ าใน
สระน้ าพุดนตรี

จ้างเหมาด าเนินการจัด
จ้างตามวธิกีารพัสดุ เพือ่
ก่อสร้างฝายน้ าล้น สระ
น้ าพุดนตรี จ านวน 1 
แห่ง (รายละเอียดแบบ
แปลน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา) 
จุดพิกัด
N 14.906426  
E 101.981219

      150,000 สามารถเก็บกัก
น้ าและรักษา
ระดับน้ าไวใ้ช้
ส าหรับแสดงน้ าพุ
ดนตรี ได้ตลอด
ทัง้ปี

1.เพือ่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ในการบริการสาธารณะ
ขององค์กร 
2.ประชาชนได้รับชม
การแสดงน้ าพุดนตรีได้
ตลอดทัง้ปี

กองแผนและ
งบประมาณ 
(ศูนยด์ารา

ศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา)

75 โครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวดั
นครราชสีมา

1.เพือ่ประชุม
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ระดับ
จังหวดัและผู้มีส่วน
เกีย่วข้องพิจารณาบัญชี
โครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจังหวดันครราชสีมา
2.เพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ประสานการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่

จัดประชุม
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ระดับ
จังหวดัและผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง จ านวน 125 
คน  จ านวน 4 คร้ัง

380,000      380,000      380,000      380,000      กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
60

1.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีกรอบการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ใน
เขตจังหวดั
2.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

กองแผนและ
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

76 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ ฉบับ
ทบทวน  แก้ไข 
เปล่ียนแปลง และเพิม่เติม
 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ฉบับทบทวน  แก้ไข
 เปล่ียนแปลงและเพิม่เติม
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา
2.เพือ่ทบทวน  แก้ไข  
เปล่ียนแปลงและเพิม่เติม  
โครงการให้อยูใ่นลักษณะที่
พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม

1.จัดประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาฯ และ
ผู้เกีย่วข้อง จ านวน 5 คร้ัง
2.จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่  ฉบับทบทวน  
แก้ไข เปล่ียนแปลงและ
เพิม่เติม จ านวน 40 
เล่ม/คร้ัง
3.จัดท าเล่มแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ฉบับทบทวน  
แก้ไข  เปล่ียนแปลงและ
เพิม่เติม จ านวน 250 
เล่ม/คร้ัง

1,386,350   1,386,350   1,386,350   1,386,350   กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80

องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา มี
โครงการอยูใ่น
แผนพัฒนาท้องถิน่ที่
พร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่าย
เพิม่เติม

กองแผนและ
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

77 โครงการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ฉบับประจ าปี
 และฉบับแก้ไข/
เปล่ียนแปลง/เพิม่เติม 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา

1.เพือ่จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานฉบับประจ าปี 
แก้ไข/เปล่ียนแปลง/เพิม่เติม
 ตามทีร่ะเบียบหนังสือส่ัง
การก าหนด
2.เพือ่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในขัน้ตอนการ
ด าเนินการของแผนการ
ด าเนินงานฉบับประจ าปี 
และฉบับแก้ไข/
เปล่ียนแปลง/เพิม่เติม

1.ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ และ
ผู้เกีย่วข้อง  จ านวน 5 
คร้ัง
2.จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานจ านวน 40 
เล่ม/คร้ัง
3.จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน จ านวน 150
 เล่ม/คร้ัง

250,610      250,610      250,610      250,610      จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60

1.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา มี
แผนการด าเนินงานที่
แสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัด าเนินการจริง
2.กลุ่มเปูาหมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนการด าเนินงาน
ของแผนการ
ด าเนินงานฉบับ
ประจ าปี และฉบับ
แก้ไข/เปล่ียนแปลง/
เพิม่เติม

กองแผนและ
งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

78 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอแก้งสนามนาง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วนระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  102  คน 
จ านวน 2 คร้ัง

34,560        34,560        34,560        34,560        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1527






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

79 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอขามทะเลสอ

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  111  คน
 จ านวน 2 คร้ัง

37,080        37,080        37,080        37,080        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1528






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

80 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอขามสะแกแสง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  160  คน
จ านวน 2 คร้ัง

50,800        50,800        50,800        50,800        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1529






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

81 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอคง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วนระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  173  คน
จ านวน 2 คร้ัง

54,440 54,440        54,440        54,440        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1530






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

82 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอครบุรี

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  219  คน
จ านวน 2 คร้ัง

67,320 67,320        67,320        67,320        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1531






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

83 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอจักราช

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  158  คน
จ านวน 2 คร้ัง

50,240 50,240        50,240        50,240        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1532






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

84 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วนระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  122  คน
จ านวน 2 คร้ัง

40,160 40,160        40,160        40,160        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1533






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

85 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอชุมพวง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วนระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  163  คน
จ านวน 2 คร้ัง

51,640 51,640        51,640        51,640        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1534






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

86 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอโชคชัย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  194  คน
จ านวน 2 คร้ัง

60,320 60,320        60,320        60,320        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1535






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

87 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอด่านขุนทด

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  237  คน
จ านวน 2 คร้ัง

72,360 72,360        72,360        72,360        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1536






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

88 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอเทพารักษ์

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  92  คน
จ านวน 2 คร้ัง

31,760 31,760        31,760        31,760        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1537






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

89 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอโนนแดง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  116  คน
จ านวน 2 คร้ัง

38,480 38,480        38,480        38,580        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1538






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

90 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอโนนไทย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  187  คน
จ านวน 2 คร้ัง

58,360 58,360        58,360        58,360        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1539






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

91 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอโนนสูง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  273  คน
จ านวน 2 คร้ัง

82,440 82,440        82,440        82,440        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1540






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

92 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอบัวลาย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  107  คน
จ านวน 2 คร้ัง

35,960 35,960        35,960        35,960        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1541






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

93 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอบัวใหญ่

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  188  คน
จ านวน 2 คร้ัง

58,640 58,640        58,640        58,640        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1542






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

94 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอบ้านเหล่ือม

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  96  คน
จ านวน 2 คร้ัง

32,880 32,880        32,880        32,880        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1543






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

95 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอประทาย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  194  คน
จ านวน 2 คร้ัง

60,320 60,320        60,320        60,320        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1544






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

96 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอปักธงัชย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  267  คน
จ านวน 2 คร้ัง

80,760 80,760        80,760        80,760        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1545






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

97 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอปากช่อง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม 209 คน
จ านวน 2 คร้ัง

64,520 64,520        64,520        64,520        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1546






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

98 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอพระทองค า

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  103  คน
จ านวน 2 คร้ัง

34,840 34,840        34,840        34,840        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1547






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

99 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอพิมาย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม 212 คน
จ านวน 2 คร้ัง

65,360 65,360        65,360        65,360        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1548






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

100 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม 572 คน
จ านวน 2 คร้ัง

166,160 166,160      166,160      166,160      กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1549






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

101 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอเมืองยาง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  94  คน
จ านวน 2 คร้ัง

32,320 32,320        32,320        32,320        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1550






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

102 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอล าทะเมนชัย

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  103  คน
จ านวน 2 คร้ัง

34,840 34,840        34,840        34,840        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1551






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

103 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอวงัน้ าเขียว

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  117  คน
จ านวน 2 คร้ัง

38,760 38,760        38,760        38,760        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1552






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

104 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอสีค้ิว

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  218  คน
จ านวน 2 คร้ัง

67,040 67,040        67,040        67,040        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1553






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

105 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอสีดา

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  124  คน
จ านวน 2 คร้ัง

40,720 40,720        40,720        40,720        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1554






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

106 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอสูงเนิน

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  184  คน
จ านวน 2 คร้ัง

57,520 57,520        57,520        53,520        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1555






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

107 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอเสิงสาง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  146  คน
จ านวน 2 คร้ัง

46,880 46,880        46,880        46,880        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1556






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

108 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอหนองบุญมาก

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  152  คน
จ านวน 2 คร้ัง

48,560 48,560        48,560        48,560        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1557






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

109 โครงการประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิน่ระดับ
อ าเภอห้วยแถลง

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา 
สัดส่วน ระดับอ าเภอ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นหมูบ่้าน 
ชุมชน หรืออ าเภอนัน้ๆ 
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งต้ังเป็น
สัดส่วนประชาคมระดับ
อ าเภอ หรือการประชุม
แบบประชารัฐและ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ
รวม  200  คน
จ านวน 2 คร้ัง

62,000 62,000        62,000        62,000        กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย  ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247  ลงวนัที ่
3  พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1558






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

110 โครงการประชุม
ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา 
 สัดส่วนระดับจังหวดั

1.เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561
2.เพือ่พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
เปล่ียนแปลง  เพิม่เติม  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา
3.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

ประชุมประชาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา  
สัดส่วนระดับจังหวดั  
พร้อมองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
หรือประชาชนทีม่ีชือ่อยู่
ในทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยูใ่นจังหวดั
นครราชสีมา  และ
ผู้เกีย่วข้อง หรือการ
ประชุมแบบประชารัฐ
รวม  600  คน
จ านวน 2 คร้ัง

368,000 368,000      368,000      368,000      กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมการประชุมฯ
 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไท
ย ด่วนทีสุ่ดที ่มท
 0810.3/ว
6247 ลงวนัที ่3
 พฤศจิกายน 
2560

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องท า
ให้การจัดท าแผนมี
ประสิทธภิาพ
2.องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมามี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิน่
3.ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

กองแผนและ
งบประมาณ

1559






(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

111 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธภิาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา ด้าน
การติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ

1.เพือ่ให้ความรู้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา ได้มี
ทักษะความรู้ ความเข้าใจ 
ในการติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ
2.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร อบ
จ.นม. ในการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน
โครงการของตนเอง และ
สามารถน าไปใช้งานได้จริง

อบรมให้ความรู้บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวดันครราชสีมา
จ านวนไม่น้อยกวา่ 100
 คน

200,000       -จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเปูาหมาย
 -ร้อยละความพึง
พอใจของ
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 
70

1.บุคลากร อบจ.นม. 
มีทักษะความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ
2.บุคลากร อบจ.นม. มี
ส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และ
น าไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ

กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     1.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

112 โครงการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
ฉายภาพยนต์ฟูลโดมศูนย์
ดาราศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

1.เพือ่บริหารจัดการในการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบฉาย
ภาพยนตร์ฟูลโดมให้มีความ
ทันสมัย 
2.เพือ่เพิม่ศักยภาพ 
ประสิทธภิาพการให้บริการ
ของศูนยด์าราศาสตร์ 
3.เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
ศูนยด์าราศาสตร์

1.บ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ปรับปรุงระบบฉาย
ภาพยนตร์ฟูลโดมศูนย์
ดาราศาสตร์ฯ 
2.เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
ในการแสดงท้องฟูา
จ าลอง และการแสดง
ภาพยนตร์ฟูลโดมได้รับ
การพัฒนาความรู้
เสริมสร้างประสบการณ์
ในการให้บริการแสดง
ท้องฟูาจ าลองและแสดง
ภาพยนตร์ฟูลโดม

   12,000,000 1.ระดับ
ความส าเร็จของ
การบริหาร
จัดการศูนยด์ารา
ศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา
2.ระดับความพึง
พอใจอยูใ่นระดับ
ดีมาก

1.ระบบฉายภาพยนตร์
ฟูลโดม ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
ความทันสมัย 
2.การให้บริการของ
ศูนยด์าราศาสตร์มี
ประสิทธภิาพ 
3.เจ้าหน้าทีศู่นยด์ารา
ศาสตร์ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ

กองแผนและ
งบประมาณ

188,183,360 197,448,760 51,373,000 39,573,000 21,369,100

53 108 52 50 47
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการด าเนินงาน
ทางวชิาการ/การจดั
นิทรรศการทาง
วชิาการ/การ
ประชาสัมพนัธ์/จดัท า
เอกสารเผยแพร่
ความรู้ทางผังเมือง 
และอืน่ๆ

เพือ่เผยแพร่ความรู้ทาง
วชิาการด้านผังเมือง การ
จดันิทรรศการ การ
ประชาสัมพนัธ ์จดัท า
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ทางผังเมือง และอืน่ๆ เช่น 
 การปอ้งกนัน้ าท่วมโดย
อาศัยมาตรการทางผังเมือง

ประชาชนได้รับรู้ขา่วสารด้านผังเมือง มี
ความรู้ด้านผังเมือง และใหค้วามส าคัญ
ของการผังเมืองมากขึน้ เพือ่เปน็การวาง
พืน้ฐานด้านผังเมืองเพือ่รองรับนโยบาย
การถา่ยโอนภารกจิด้านผังเมือง

500,000 500,000 500,000 500,000 จดันิทรรศการ 
จดัท าเอกสาร
ประชาสัมพนัธ ์
เผยแพร่ความรู้
 ด้านผังเมือง 
ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน และ
อืน่ๆ

ประชาชนได้รับรู้
ขา่วสารด้านผังเมือง 
และมีความรู้เกีย่วกบั
ผังเมืองและให้
ความส าคัญด้านผัง
เมือง

ส านักการช่าง

2 โครงการอาสาพฒันา
เมือง และชุมชน 
ส าหรับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปฯลฯ

เพือ่พฒันาบคุคลากรหรือ
บคุคลทั่วไป เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาฯลฯ ให้
มีความรู้ความเขา้ใจ
ลักษณะของเมือง และ
แนวทางการพฒันา พร้อม
มีจติอาสา พฒันาเมือง 
และชุมชน

จดัอบรม/จดักจิกรรม เกีย่วกบัการอาสา
พฒันาเมือง และการใหค้วามรู้ด้านผัง
เมือง ส าหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จดัอบรม/จดั
กจิกรรม การ
ใหค้วามรู้ด้าน
ผังเมือง และ
อาสาพฒันา
เมือง

เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ที่เขา้ร่วม
โครงการอบรม/
กจิกรรม มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การพฒันาเมือง 
ความรู้ด้านผังเมือง
มากขึน้

ส านักการช่าง

    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่8.การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ
    ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงทกุมติ ิเพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาต ิและความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์ินของประชาชน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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(บาท)

    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจดัท า 
ปรับปรุง พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลทาง
สารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ (GIS) ด้าน
ผังเมือง

เพือ่จดัท า ปรับปรุง 
พฒันาระบบฐานขอ้มูลใน
ระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ (GIS) เพือ่
ประกอบการวางและ
จดัท าผังเมือง พร้อม
โครงสร้างพืน้ฐานใน
จงัหวดันครราชสีมา และ
ประกอบการด าเนินงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

จดัท าระบบฐานขอ้มูลนระบบสารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร์ (GIS) โดยแบง่เปน็ชั้น
ขอ้มูล (Layar) และน ามาศึกษาวเิคราะห์
ระบบการเชื่อมโยงแต่ละชั้นขอ้มูลใน
จงัหวดันครราชสีมา เพือ่ประกอบการวาง
ผังเมืองทุกระดับ และเพือ่พฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดัท า
ฐานขอ้มูลใน
ระบบ
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์
อยา่งน้อย 5 
ชั้นขอ้มูล (5 
Layer)

มีฐานขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ (GIS) 
เปน็ชั้นขอ้มูล 
(Layer) และน าผล
การศึกษาวเิคราะห์
ประกอบการ
ด าเนินการวางผังทุก
ระดับ และน ามา
พฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 วางและ จดัท าผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จงัหวดั/ผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวม
ชุมชน เพือ่พฒันา
ท้องถิน่ในจงัหวดั
นครราชสีมา ตาม
หนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว4072 ลง
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2559

1.เพือ่ร่วมด าเนินการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม
จงัหวดั/ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน และการพัฒนาพืน้ที่
เป้าหมาย งานพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการจดั
ระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ให้เป็นไปตาม
มาตรการผังเมือง 
2.เพือ่ศึกษาปัญหาการ
เปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัว
ชุมชน รวมถึงแหล่งพาณิช
ยกรรม แหล่งอุตสาหกรรม
3.เพือ่ศึกษาระบบ
สาธารณูปโภคที่ท าให้เกิดส่ิง
กีดขวางทางน้ า รวมถึงการ
ระบายน้ าอยา่งไม่เป็นระบบ 
และขาดการควบคุมที่ดี โดย
อาศัยการประกาศใช้ผังเมือง
รวมจงัหวดันครราชสีมา

ร่วมวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจงัหวดั 
ผังเมืองรวมชุมชนเมือง/ชุมชน และการ
พฒันาพืน้ที่เปา้หมาย งานพฒันา
สภาพแวดล้อมและการจดัระเบยีบการใช้
ประโยชน์ที่ดินใหเ้ปน็ไปตามมาตรการ ผัง
เมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร่วมด าเนินการ
วางและ
ปรับปรุงผัง 
เพือ่เปน็การจดั
ระเบยีบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ในจงัหวดั
นครราชสีมา

วางและจดัท าผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จงัหวดั ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน และ
การพฒันาพืน้ที่
เปา้หมาย

ส านักการช่าง
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    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการอบรมสัมนา
ทางวชิาการ เชิง
ปฏบิติัการศึกษาดูงาน
ด้านผังเมืองและที่
เกีย่วขอ้งเพือ่พฒันา
ท้องถิน่ในจงัหวดั
นครราชสีมาและ
รองรับภารกจิการถา่ย
โอนงานด้านผังเมือง

เพือ่สร้างความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนักถงึ
ความส าคัญหรือความ
จ าเปน็ในการใช้ผังเมือง
เพือ่การพฒันาท้องถิน่ แก่
ผู้บริหารท้องถิน่ 
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง ผู้น า
ชุมชน ประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนบรูณาการกบั
หน่วยงานอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 
และเพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมตามกระบวนการวาง
ผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
เพือ่สร้างความเขา้ใจและ
การยอมรับ และ
สอดคล้องกบัภารกจิการ
ถา่ยโอนงานด้านผังเมือง

อบรมสัมมนาทางวชิาการเชิงปฏบิติัการ 
งานวชิาการด้านผังเมืองที่เกีย่วขอ้ง 
การศึกษาดูงาน เพือ่การพฒันาบคุลากร
ของ อปท.ใหม้ีความรู้ในการจดัท าผังเมือง
รวม/ผังชุมชน การน าผังสู่การปฏบิติั และ
องค์ความรู้ด้านผังเมือง ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน และเตรียมความพร้อมรับการถา่ย
โอนด้านผังเมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดัอบรมและ
ศึกษาดูงาน

1.ท้องถิน่และชุมชน
มีการรับรู้และเขา้ใจ
บทบาทที่ส าคัญของ
ตนเองในการมีส่วน
ร่วมต่อการก าหนด
แผนหรือผังเพือ่
พฒันาพืน้ที่ของ
ท้องถิน่และชุมชุน
2.สามารถก าหนด
โครงสร้าง
ความสัมพนัธแ์ละ
ทิศทางการวางผัง
เมืองรวมระดับ
จงัหวดั ระดับเมือง 
และระดับชุมชน
พร้อมทั้งการปฏบิติั
ใหเ้ปน็ไปตามผัง
อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการจดัต้ังศูนย์
ปฎบิติัการ/ขอ้มูลการ
พฒันาเมือง (หอผัง
เมือง) หรือสถาบนั
พฒันาเมือง

เพือ่เปน็ศูนยก์ลางในการ
ปฎบิติัการและแสดงขอ้มูล
ของเมืองเปน็แหล่ง
ถา่ยทอดความรู้ทางผัง
เมืองและการพฒันาเมือง 
ทั้งในอดีต ปจัจบุนัและ
อนาคต เปน็ศุนยก์ลาง
ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งองค์กรด้านผังเมือง
 และหน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง

ประชาชนและบคุคลทั่วไปมีความรู้ ความ
เขา้ใจในระบบเมือง/ชุมชน และการ
พฒันาชุมชนของตัวเอง และพร้อมให้
ความร่วมมือในการพฒันาเมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดัต้ังศูนย์
ปฎบิติัการด้าน
ผังเมืองขอ้มูล
การพฒันาเมือง
 1 แหง่

ประชาชนบคุคล
ทั่วไปใหค้วามส าคัญ
ด้านผังเมือง และ
รู้จกัการผังเมืองมาก
ยิง่ขึน้

ส านักการช่าง

7 โครงการศึกษาและ
การวเิคราะหส์ภาพ
พืน้ท่ีอทุกภยัและภยั
แล้งโดยมาตรการทาง
ผังเมือง

เพือ่ศึกษาการเกดิปญัหา
อทุกภยัและภยัแล้ง จาก
การวเิคราะหส์ภาพพืน้ที่
จริง เหตุการณ์จริงที่
เกดิขึน้พร้อมวธิกีารแกไ้ข
ปญัหาโดยวธิกีารทางผัง
เมือง

ขอ้มูลสาเหตุการกอ่ใหเ้กดิปญัหาอทุกภยั 
ภยัแล้ง และวธิกีารแกป้ญัหาได้ถกูต้อง
ตามสภาพภมูิประเทศของพืน้ที่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผลการศึกษา
การเกดิอทุกภยั
 ภยัแล้ง และ
วธิแีกไ้ขปญัหา
 และการ
น าไปสู่การ
ปฏบิติั

ทราบการเคล่ือนตัว
ของน้ า การแก ้ไข
ปญัหาอทุกภยั และ
ภยัแล้งได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานด้าน
สถาปตัยกรรมไทย
และการผังเมือง

เพือ่ปพูืน้ฐานความเขา้ใจ 
การออกแบบ
สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ให้
เหมาะสมกบัแต่ละท้องถิน่
 และความส าคัญของการ
พฒันาเมือง และน ามา
ปรับใช้กบังานจริงได้ ให้
เกดิประโยชน์สูงสุด

เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านสถาปตัยกรรม การ
ออกแบบ การพฒันาเมือง ตลอดจนขอ้
กฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการผังเมือง
และการกอ่สร้างอาคารในท้องถิน่ แก่
บคุลากร เจา้หน้าที่ และบคุคลทั่วไป

500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมได้รับ
การเพิม่พนู
ความรู้ด้าน
การออกแบบ 
สถาปตัยกรรม
 การผังเมือง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจใน
ภาพรวมของหลักการ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรม วางผัง
เมืองและ
สภาพแวดล้อม อยา่ง
ยัง่ยนื และสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้องค์
ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานได้ พร้อม
กันนี้ท้องถิ่นและ
จงัหวดัได้แผนพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้กับ
ท้องถิ่นโดยเน้นความ
ยัง่ยนืของทรัพยากร
ในพืน้ที่

ส านักการช่าง

9 โครงการฝึกอบรม
ชี้แจง การจดัท าราคา
กลางงานกอ่สร้างของ
ทางราชการและใช้ค่า
 K (การท าสัญญา
แบบปรับราคาได้)

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ผู้จดัท าราคากลางและ
สมรรถภาพในการท างาน
ของราชการ

เพิม่ศักยภาพของผู้จดัท าราคากลางงาน
ราชการ

500,000 500,000 จดัฝึกอบรม
การจดัท า
ประมาณการ 
ราคากลางงาน
กอ่สร้าง

ผู้จดัท าประมาณ
ราคาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับกลับไป
ใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและ
เกดิประโยชน์ต่อ
องค์กร

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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(บาท)

    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10 วสัดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

เพือ่จดัหาน้ ามันเชื้อเพลิง
และน้ ามันหล่อล่ืนใช้กบั
เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ
อปุกรณ์เคร่ืองจกัรกลทุก
ชนิดของ อบจ.นครราชสีมา

1.น้ ามันดีเซลจ านวน  380,000 ลิตร
2.น้ ามันหล่อล่ืน บรรจถุงัละ 200 ลิตร 
จ านวน 30 ถงั

  10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้ไม่น้อยกวา่
 60

1.ท าใหก้ารบริการ
ประชาชนเกดิความ
คล่องตัวและรวดเร็ว
2.การปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพเพิม่
มากขึน้

ส านักการช่าง

11 ค่าวสัดุซ่อมแซม
บ ารุงรักษาบอ่บาดาล

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวสัดุ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาบอ่
บาดาล

วสัดุซ่อมแซมบ ารุงบอ่บาดาล      1,500,000     1,500,000     1,500,000      1,500,000 จ านวนวสัดุที่
จดัหา / ซ้ือได้

ท าใหบ้อ่บาดาลใช้
งานได้ดีขึน้นานขึน้
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากขึน้

ส านักการช่าง

12 งานซ่อมบ ารุงทางของ
อบจ.ถนนถา่ยโอน 
(ทางหลวงท้องถิน่)

๑.เพือ่บ ารุงรักษาถนนถา่ย
โอนใหม้ีสภาพใช้งานได้ดี
๒.เพือ่ใหม้ีภมูิทัศน์ที่
สวยงามตลอดเส้นทาง
ถนนถา่ยโอน
๓.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้
ถนนที่มีความปลอดภยั
มากขึน้

1.งานซ่อมบ ารุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน 
(ทางหลวงท้องถิ่น) 30 อ าเภอ 194 สาย
ทางระยะทาง 1,221 กิโลเมตร
2.ตัดหญ้าถางป่าข้างทางถนนทางหลวง
ท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 30 อ าเภอ 
25 สายทาง ระยะทาง 134 กิโลเมตร 
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประมาณ
ราคางานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมงานทาง
แนบท้าย

21,479,000 21,479,000 21,479,000 21,479,000 ประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่ 
80%

๑.ถนนที่ได้รับการ
ถา่ยโอนมีสภาพการ
ใช้งานได้ดี
๒.มีภมูิทัศน์ที่
สวยงามตลอด
เส้นทาง 
๓.ประชาชนได้ใช้
ถนนอยา่งมีความ
สะดวกและปลอดภยั

ส านักการช่าง
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 ค่าจา้งเหมาการส ารวจ
โครงการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

เพือ่จา้งเหมาการส ารวจ
ขอ้มูล เพือ่ออกแบบ
โครงการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานตามแผน/โครงการ
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา

ด าเนินการจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลสภาพ
ภมูิประเทศเพือ่การออกแบบงานทางตาม
หลักวชิาการในพืน้ที่ 32 อ าเภอของ
จงัหวดันครราชสีมา

     5,000,000     5,000,000     5,000,000      5,000,000 จ านวนสาย
ทางที่ได้รับการ
ส ารวจในพืน้ที่
 32 อ าเภอ
ของจงัหวดั
นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา 
มีขอ้มูลสภาพ ภมูิ
ประเทศที่ถกูต้อง 
เหมาะสม ตามหลัก
วชิาการในการ
ออกแบบพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักการช่าง

14 ซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารส านักงานหอ้ง
นิติการ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา 
ถนนก าแหงสงคราม 
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จงัหวดั
นครราชสีมา

เมือง 1.เพือ่ใหข้า้ราชการ 
พนักงาน เจา้หน้าที่ 
ตลอดจนเจา้หน้าที่ต่างมี
สถานที่ปฏบิติังานได้อยา่ง
เพยีงพอ
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ภายในการบริหารงาน
3.เพือ่รองรับประชาชนใน
การติดต่อประสานงาน
ราชการ

ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ยาว 14.30 
เมตร  หรือพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
171.60  ตร.ม. 
ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด

418,000 ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
 ตลอดจน
ขา้ราชการ 
พนักงาน 
เจา้หน้าที่ ของ
 อบจ.นม. ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 80 %

1.ขา้ราชการ 
พนักงาน ตลอดจน
เจา้หน้าที่ต่างๆ มี
สถานที่ปฏบิติังาน
อยา่งเพยีงพอ
2.มีประสิทธภิาพ
ภายในการบริหารสูง
3.มีสถานที่รองรับผู้
มีติดต่อประสานงาน
ราชการ

ส านักการช่าง
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    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการติดต้ังโคมไฟ
ส่องถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์(LED 
Street Light Solar 
Cell) พร้อมอปุกรณ์
ครบชุด จ านวน 8 ต้น 
ณ ถนนภายในส านัก
การช่าง องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา หมู่ที่ 2 
ต าบลมะเริง อ าเภอ
เมือง จงัหวดั
นครราชสีมา     

เมือง 1.เพือ่เพิม่เติมแสงสวา่งใน
บริเวณส านักการช่างให้
มากขึน้ในเวลากลางคืน
2.เพือ่เปน็การปอ้งกนัและ
รักษาทรัพยสิ์นทางราชการ
3.เพือ่อ านวยความสะดวก
และปลอดภยัแก่
ขา้ราชการ พนักงาน 
เจา้หน้าที่ ในบา้นพกั
ขา้ราชการ ได้สัญจรไปมา
อยา่งปลอดภยัยิง่ขึน้

ติดต้ังโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย ์
(LED Street Light Solar Cell) จ านวน 8 
ต้น  ประกอบด้วย
1.โคมไฟส่องถนนพลังงาน แสงอาทิตย ์LED 
Street Light Solar Cell 60 W. จ านวน 8
 ชุด 
1.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด Monnocrystalline
 Type ขนาดไม่น้อยกวา่ 85 W.
1.2 แบตเตอร่ีแบบ LifePo4 ขนาด 
12V,24Ah จ านวน  2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 6,000 ลูเมน มี
สวติซ์ปิด-เปิดปรับก้มหรือเงยได้ สามารถ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหวอัตโนมัติเพือ่เพิม่-ลด
ความสวา่ง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถ
เปิดต่อเนื่องไม่ต่ ากวา่ 50,000 ชั่วโมง 
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 60 W+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ มีขนาดความสูงไม่
น้อยกวา่ 6 เมตร พร้อมตอม่อ จ านวน 8 ต้น
3.ค่าแรงการติดต้ังพร้อมเคร่ืองจกัร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.ก าหนด

475,000 ขา้ราชการ 
พนักงาน 
เจา้หน้าที่     
มีความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่ 80
 %

1.ภายในบริเวณ
ส านักการช่าง มี
ความสวา่งในเวลา
กลางคืนมากยิง่ขึน้
2.ปอ้งกนัและรักษา
ทรัพยสิ์นของทาง
ราชการได้เปน็อยา่งดี
3.ขา้ราชการ 
พนักงาน เจา้หน้าที่ 
ที่พกัอยูใ่นบา้นพกั
ขา้ราชการมีความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา

ส านักการช่าง
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    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการกอ่สร้าง
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาแหง่ใหม่

เมือง 1.เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ส าหรับใช้ประโยชน์ทาง
ราชการ (แห่งใหม)่
2.เพื่อความคล่องตัวของ
การบริหารราชการ
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
4.เพื่อลดต้นทุนในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
5.เพื่อการบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ

อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาแหง่ใหม่ และ
ส่วนประกอบอืน่ๆ
ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบจ .นม.
ก าหนด (อยูร่ะหวา่งด าเนินการถอน
สภาพที่ดิน จะด าเนินการได้เมื่อ
ด าเนินการเร่ืองที่ดินเรียบร้อย )

218,543,433 218,543,433 1.อาคาร
ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา 
และ
ส่วนประกอบ
อื่นๆ
2.ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใฃ้
บริการ และผู้มี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.ประสิทธภิาพ
คุณภาพการ
บริหารงานสูงขึ้น
4.ต้นทุนการ
บริหารงานลดลง

1.องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมามี
อาคารส านักงานแห่ง
ใหม่พร้อม
ส่วนประกอบอื่นๆ
2.อาคารส านักงาน
แห่งใหม่มีความ
สวยงาม สมบูรณ์ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 
เหมาะสมแก่การใช้งาน
3.ประชาชน
ผู้ใช้บริการและมีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในผลงานการ
ก่อสร้าง และใช้อาคาร
ส านักงานแห่งใหม่
อยา่งได้ประโยชน์สูงสุด
4.ต้นทุนการบริการ
ลดลง และ
ประสิทธภิาพ
ประสิทธผิลการ
บริหารงานเพิม่ขึ้น

ส านักการช่าง

17 โครงการกอ่สร้าง
อาคารเอนกประสงค์
ขนาดเล็กมีชั้นลอย 
(ตอกเขม็) ศูนย์
ประสานงานอ าเภอบวั
ใหญ ่จงัหวดั
นครราชสีมา

บวัใหญ่ 1.เพือ่ใช้จดักจิกรรมต่าง ๆ
 ในการมีส่วนร่วมกบั
ประชาชนในเขตอ าเภอบวั
ใหญ่
2.เพือ่ใช้เปน็ที่ประชุม
ปรึกษาหารือในส่วน
ราชการต่างๆ

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมี
ชั้นลอย (ตอกเขม็) ตามแบบและ
รายละเอยีดที่ อบจ.นม.ก าหนด

7,593,000 กอ่สร้างอาคาร
ส านักงาน
องค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
นครราชสีมา
ประจ าอ าเภอ
บวัใหญ่

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการจดักจิกรรม
2.สามารถรองรับ
จ านวนประชาชน
ที่มาใหบ้ริการ

ส านักการช่าง
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    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการกอ่สร้างทาง
ลาดชันผู้พกิารอาคาร
ส านักงาน อบจ.
นครราชสีมา

เมือง 1.เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู้่พกิาร ที่มาติดต่อ
ประสานงานตลอดจน
บคุคลทั่วไป
2.เพือ่เปน็การปอ้งกนั
อนัตรายที่อาจจะเกดิขึน้
แกผู้่พกิารได้
3.เพือ่ใหม้ีทางลาดชัน
ส าหรับผู้พกิาร

กอ่สร้างทางลาดชัน ผู้พกิารอาคาร
ส านักงาน อบจ.นครราชสีมา ตามแบบ
และรายละเอยีดที่ อบจ .นม.ก าหนด

60,000 ความพงึพอใจ
ในการใช้
บริการของผู้
พกิารตลอดจน
บคุคลทั่วไปไม่
น้อยกวา่ 80%

1.ผู้พกิารมีความ
สะดวกจากการใช้
ทางลาดชัน
2.มีความปลอดภยั
เพิม่มากขึน้
3.ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา  มีทาง
ลาดชันส าหรับผู้พกิาร

ส านักการช่าง

19 โครงการติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop) ส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา

เมือง 1.เพือ่ด าเนินการให้
เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
2.เพือ่เปน็การประหยดั
พลังงานไฟฟา้โดยพลังงาน
ทดแทน
3.เพือ่ลดภาระค่าใช้จา่ย
ค่ากระแสไฟฟา้

โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
 1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
Poly 330 W จ านวน 30 แผง
 2.เคร่ือง Inverter 10 kw 1 ตัว
 3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter  และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค 
รายละเอยีดตามแบบสรุปราคากลางงาน
กอ่สร้างอาคาร

500,000 สามารถ
ประหยดัค่า
กระแสไฟฟา้ได้
ไม่น้อยกวา่ 
80%

1.เปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
2.ลดการส้ินเปลือง
พลังงานไฟฟา้
3.ลดค่าใช้จา่ย
กระแสไฟฟา้

ส านักการช่าง
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    8.ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ อ าเภอ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20 โครงการติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar 
Rooftop) ส านักการ
ช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา

เมือง 1.เพือ่ด าเนินการให้
เปน็ไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
2.เพือ่เปน็การประหยดั
พลังงานไฟฟา้โดยพลังงาน
ทดแทน
3.เพือ่ลดภาระค่าใช้จา่ย
ค่ากระแสไฟฟา้

โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) 
ประกอบด้วย
 1.แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย ์
Poly 330 W จ านวน 30 แผง
 2.เคร่ือง Inverter 10 kw 1 ตัว
 3.ชุดติดต้ังแผงบนหลังคา การติดต้ัง 
Inverter และระบบสายไฟมาตรฐานการ
ไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค 
รายละเอยีดตามแบบสรุปราคากลางงาน
กอ่สร้างอาคาร

500,000 สามารถ
ประหยดัค่า
กระแสไฟฟา้ได้
ไม่น้อยกวา่ 
80%

1.เปน็ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
2.ลดการส้ินเปลือง
พลังงานไฟฟา้
3.ลดค่าใช้จา่ย
กระแสไฟฟา้

ส านักการช่าง

44,979,000 54,525,000 263,022,433 263,022,433

13 19 13 13

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการ
เตรียมการ
ปองกันและ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ

1.เพื่อเฝาระวังและติดตาม
สถานการณ
2.เพื่อแจงเตือนใหประชาชนทราบ
3.เพื่อเตรียมการจัดหาวัสดุอุปกรณ 
เครื่องอุปโภคบริโภค ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ อยางรวดเร็วและ
ทั่วถึง
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
ในการชวยเหลือผูประสบภัยใหมี
ความรูที่ทันตอเหตุการณ
5.เพื่อปรับปรุงซอมแซมเครื่องมือ/
เครืองจักรในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย
6.เพื่อประชาสัมพันธ/ประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารใหสะดวก
รวดเร็ว แมนยํา
8.เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนใหสูญเสีย
นอยที่สุด

1.สงเสริม สนับสนุนรวมมือกับ
สวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิ
การกุศลและองคกรที่เกี่ยวของ
ในการเตรียมความพรอมปองกัน
การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ
2.ประสานงานกับหนวยงาน
ทองถิ่นในพื้นที่เกิดภัยและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3.สรางเครือขายในพื้นที่
4.ปรับปรุงซอมแซมกอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ ที่ไดรับความ
เสียหายหรือแกไขปญหาใน
อนาคต
5.จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล เครื่องอุปโภค-
บริโภค เครื่องนุงหม เครื่องกัน
หนาว เปาลาง ขุดเจาะบอบาดาล
 เครื่องสูบน้ําฯลฯ
6.ดําเนินภารกิจอื่นๆ เกี่ยวกับ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีศูนยปฏิบัติการเพื่อ
ประสานงานการ
เตรียมการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาทั้ง 32 
อําเภอ

เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูประสบภัยเพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 
เตรียมความพรอมในทุกดาน
ลดความสูญเสียและมีวัสดุ
อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
และบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถที่พรอม
ชวยเหลือประชาชนได
ตลอดเวลา

สํานักการชาง

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

2 โครงการ
ฝกอบรมการ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องตนแก
บุคลากร ครู 
และนักเรียนใน
สังกัด อบจ.
นครราชสีมา

1.เพื่อฝกอบรมใหบุคลากร 
อบจ.นครราชสีมาไดเรียนรูการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตน
2.เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนให
สูญเสียนอยที่สุด
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหมีความรูที่ทันตอ
เหตุการณ

1.เพื่อใหบุคลกรของ อบจ.
นครราชสีมามีความ
ตระหนักถึงการปองกันการ
เกิดอัคคีภัยเบื้องตน
2.เพื่อใหลดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน
3.เพื่อใหบุคลากร อบจ.
นครราชสีมา มีบทบาทใน
การชวยกันระมัดระวังการ
เกิดเหตุอัคคีภัย

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จัดอบรมการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนให
เจาหนาที่/บุคลากร/
ครู/นักเรียนสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา ปละ
 14-16 รุน

บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
มีความรูและทักษะการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย

สํานักการชาง

3 โครงการฝกอบรม
เพิ่มทักษะการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยแก
อาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ

1.เพื่ออบรมทบทวน ความรู
และยุทธวิธีแกอาสาสมัครใน
การชวยเหลือผูประสบภัยอยาง
ถูกตอง
2.เพื่อบูรณาการรวมกับ
หนวยงานราชการอื่นและ
องคกรการกุศล มูลนิธิในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

อบรม กลุมเปาหมาย 
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 
อาสาสมัครกูชีพ กูภัยและ
อาสาสมัครชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่กลุมเปาหมายที่
ประสบภัยพิบัติ ของจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 100 
คน/รุน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จัดฝกอบรมอาสาสมัคร
และผูประสบภัยพิบัติ
ในพื้นที่เปาหมายรวม 8
 รุน/ป

อาสาสมัครชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีความรูและ
ยุทธวิธีในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางถูกตอง

สํานักการชาง
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   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

4 โครงการรณรงค
สนับสนุนและ
สงเสริมความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางทอง
ถนน

1.เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการ
สูญเสียชีวิตของผูใชรถใชถนน
2.เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในการสัญจรไปมาให
มีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.รวมกิจกรรมกับสวน
ราชการอื่นในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เคร่ือง
อุปโภค-บริโภคเพื่ออํานวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการจราจร เชน 
สัญญาณไฟจราจร,กรวยยาง
แผงเหล็กกั้น,น้ําดื่ม,
เคร่ืองดื่มชูกําลังฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.มอบเครื่องมือ
อุปกรณและ
เคร่ืองหมายสัญลักษณ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ใหครบมือพรอม
ปฏิบัติงาน
2.รวมกิจกรรมกับสวน
ราชการอื่นในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล วันหยุด
ยาว เชน ปใหม,
สงกรานตและกิจกรมม
อื่นที่เกี่ยวของ ปละ 
2-5 ครั้ง/ป

1.ผูใชรถใชถนนในพื้นที่และผู
เดินทางเขา-ออก จังหวัด
นครราชสีมามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
2.ผูใชรถใชถนนมีวินัยปฏิบัติ
ตามกฎจราจรมากยิ่งขึ้น3.
สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนลดลง

สํานักการชาง
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   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

5 อบรมรณรงค 
สนับสนุนและ
สงเสริมความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางทอง
ถนน "อาสา
จราจร" โรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสรางความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการจราจรใหกับ
นักเรียน ครู ปกครอง รถรับสง
นักเรียนในโรงเรียน 
2.เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร 
3.เพื่อใชเวลาวางใหในชวงเชา
กอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียนให
เกิดประโยชนสูงสุด    
4.เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการ
เปนเจาหนาที่ อาสาจราจร 
ใหกับครู นักเรียนชั้นอื่น 
5.เพื่อใหนนักเรียนเกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในการ
ปฎิบัติตนเพื่อสวนรวมและ
สงเสริมการทํางานจิตอาสา

ฝกอบรมอาสาจราจร ใหกับ
ครู บุคลากรในสถานศึกษา 
เยาวชนและนักเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 58 
แหง ผูบริหาร ผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 6 รุน 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 760 คน

995,640 995,640 995,640 ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา ผูขับขี่ยาน
ยนตรับสงเยาวชนและ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 
58 แหง มีความรู
ความสามารถ มีวินัย
จราจรและเคารพกฎ
จราจรตลอดจนสามารถ
นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดและ
สามารถชวยงานจราจร
ภายในโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด

1.เกิดความปลอดภัยและความ
สะดวกในการจราจรใหกับ
นักเรียน ครู ผูปกครอง รับสงยัก
เรียนในโรงเรียน
2.ครู บุคลากรในสถานศึกษา 
เยาวชนและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจร
3.ครู บุคลากร เยาวชนใน
สถานศึกษาและนักเรียนใชเวลา
วางในชวงเชากอนเขาเรียน 
และหลังเรียนใหเกิดประโยชน
สูงสุด
4.ครู บุคลากร เยาวชนใน
สถานศึกษา และนักเรียนเปน
แบบอยางที่ดีในการเปน
เจาหนาที่อาสาจราจรใหกับ
นักเรียนชั้นอื่น
5.ครู บุคลากร เยาวชนใน
สถานศึกษา และนักเรียนให
นักเรียนเกิดความรักและภูมิใจ
ในการปฏิบัติตนเพื่อสวนรวม
และสงเสริมการทํางานจิตอาสา

สํานักการชาง
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   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

6 โครงการฝกอบรม
เรียนรูอัคคีภัย
และซอมอพยพ
หนีไฟในภาวะ
ฉุกเฉิน โรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมา 
จํานวน 58 แหง

1.เพื่อปฏิบัติตามแผนแมบท
พัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัย
แหงชาติ และดําเนินงาน
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล"สาน
พลังประชารัฐ ขับเคลื่อนวาระ
ประเทศไทยปลอดภัย"
2.เพื่อลดความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและ
หนวยงานราชการ
3.เพื่อใหบุคลากรในองคกรและ
นักเรียนมีความเขาใจและ
ชวยเหลือตนเองไดในเบื้องตนเมื่อ
เกิดอัคคีภัยและสามารถเอาชีวิต
รอดจากสถานการณฉุกเฉิน
4.เพื่อเสริมสรางความรู ฝกทักษะ
ในการแกไขปญหาการเผชิญเหตุ
และการอพยพ หลบหนี อัคคีภัยได

ฝกอบรมการระงับ ยับยั้ง
อัคคีภัยและการซอมอพยพหนี
ไฟเบื้องตนใหกับบุคลากร ครู
และนักเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 6 รุน รวมทั้งสิ้น 
610 คน

861,200 861,200 861,200 1.บุคลการ ครูและ
นักเรียนในสังกัด 
อบจ.นม. มีความรู
ความสามารถและเพิ่ม
ทักษะในการแกไขปญหา
อัคคีภัย เผชิญเหตุอัคคีภัย
และสามารถอพยพ 
หลบหนีเบื้องตนได
2.บุคลากร ครูและ
นักเรียนในสังกัด 
อบจ.นม. นําความรูไป
แกไขปญหาอัคคีภัยและ
การเผชิญเหตุอัคคีภัย
สามารถอพยพ หลบหนี
เบื้อตนได
3.เพื่อให อบจ.นม. เปน
ตัวอยางการนํารองการ
สรางความเขมแข็งในการ
ปองกันและแกไขปญหา
อัคคีภัย เพื่อความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินขององคกรและ
ตนเอง

1.สามารถปฏิบัติตามแผน
แมบทพัฒนาความปลอดภัย
แหงชาติ และดําเนินงาน
สอดคลองกับนโยบาย"สานพลัง
ประชารัฐ ขับเคลื่อนวาระ
ประเทศไทยปลอดภัย"
2.สามารถลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
หนวยงานราชการและเอกชนได
3.บุคลากรในองคกรและ
นักเรียนสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในเบื้องตนเมื่อเกิด
อัคคีภัย
4.บุคลากรในองคกรมีความรู
เรื่องการระงับอัคคีภัยและการ
เผชิญเหตุเบื้องตน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

7 โครงการ
ฝกอบรมสราง
เครือขายวิทยากร 
ครู ข. การ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุเด็กและ
เยาวชนจมนํ้าใน
โรงเรียนสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อปฏิบัติตามแผนแมบท
พัฒนาความปลอดภัยแหงชาติ 
และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล"
สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อน
วาระประเทศไทยปลอดภัย"สราง
เมืองไทยปลอดภัยอยางยั่งยืน 
Safety Thailand และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
นครราชสีมาที่ 2 ดานยกระดับ
สังคมใหเปนเมืองนาอยูและ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการ
เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกปองสถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
2.เพื่อสรางทักษะใหกับผูเขารับ
การฝกอบรมในการชวยเหลือ
ตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจาก
การจมน้ําและสามารถชวยเหลือผู
ที่ประสบเหตุจากการจมน้ําได

ฝกอบรมใหกับครู บุคลากร
ในสถานศึกษา ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 58 โรงเรียน 
จํานวน 6 รุน จํานวน 580
 คน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
รวมทั้งสิ้น 610 คน

1,120,200 1,120,200 1,120,200 1.กลุมแกนนํา บุคลากรใน
สถานศึกษา ในสังกัด 
อบจ.นม. มีความรู
ความสามารถตลอดจน
สามารถถายทอดทักษะ
ใหกับเด็กและเยาวชนนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.กลุมแกนนําครู บุคลากร
ในสถานศึกษา เยาวชนและ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.นม. จํานวน 58 
โรงเรียน นําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได
3.อบจ.นม.เปนตัวอยางใน
การนํารองในการสรางความ
เขมแข็งในการปองกัน
ปญหาอุบัติเหตุเด็กจมน้ํา 
เพิ่มความปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยสินขององคกร
และตนเอง

1.สามารถปฏิบัติตามแผนแมบท
พัฒนาความปลอดภัยแหงชาติ 
และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล"
สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนวาระ
ประเทศไทยปลอดภัย"สราง
เมืองไทยปลอดภัยอยางยั่งยืน 
Safety Thailand และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 2 ดานยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยูและยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการเสริมสรางความมั่นคงทุก
มิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของ
ชาติและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
2.สามารถสรางทักษะใหกับผูเขา
รับการฝกอบรมในการชวยเหลือ
ตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจาก
การจมน้ําและสามารถชวยเหลือผู
ที่ประสบเหตุจากการจมน้ําได
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

8 โครงการ
ฝกอบรม
อาสาสมัครการ
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย 
สําหรับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู 
ความเขาใจดานการปองกันและ
ระงับภัยตางๆ สามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดเม่ือเกิดภัย
2.เพื่อสรางจิตสํานึกการมีสวน
รวมในการระดมพลังแกไข
ปญหาและพัฒนาผูนําใหมี
ความรูความสามารถในการ
เตรียมพรอมปองกันภัย
3.ประชาชนสามารถชวยเหลือ
ตนเองและคนในชุมชนหมูบาน
ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ฝกอบรมอาสาสมัครการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สําหรับผูนํา
หมูบาน ผูนําชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 180 
คน พรอมเจาหนาที่

224,200 224,200 224,200 1.ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน 
และประชาชนมีความรู
ความเขาใจ บทบาทดาน
การปองกันและระงับภัย
ตางๆ สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดและมีสวนรวม
ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เกิดการบูรณา
การประสานความรวมมือ
เตรียมความพรอมใน
สถานการณสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น
2.ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน 
และประชาชนมีความรู
ความสามารถ ความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยตางๆและการ
ปองกันภัยเบื้องตนได
3.ผูนําชุมชน ผูนําหมูบาน 
และประชาชนมีสวนรวมใน
การดูแล รักษา และ
เตรียมพรอมในการปองกัน
และภัยตางๆที่อาจจะ
เกิดขึ้นได

1.ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน 
ประชาชน มีความรูความ
เขาใจสามารถนําไปปรับใชใน
สถานการณที่เกิดขึ้นจริงกับ
ภัยตางๆ และการปองกันภัย
ตางๆไดอยางถูกตอง
2.ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน
และประชาชน มีสวนรวมใน
การดูแลรักษาและ
เตรียมพรอมในการปองกัน
และรับมือภัยตางๆที่อาจจะ
เกิดขึ้นได

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สงเสริม สนับสนุน 
และสรางความ
รวมมือกับสวน
ราชการที่เกี่ยวของ
 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการ
จัดทําระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลอยางเปน
ระบบ

1.เพื่อสรางความรู  ความเขาใจ
แกองคการปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยรวม และสิ่งปฏิกูลอยางเปน
ระบบ
2.เพื่อเตรียมความพรอมของ
ชุมชน รองรับการจัดตั้งศูนยกําจัด
ขยะรวมและส่ิงปฏิกูลในพื้นที่
เปาหมาย

อบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน 
สรางความรู ความเขาใจใหแก
ประชาชนในพื้นที่ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปาหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 333
 แหง 32 อําเภอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จัดอบรมเสริมความรู
เร่ืองการจัดการขยะ
มูลฝอยอยางนอย 1
 ครั้ง/ป (อปท. 333
 แหง 32 อําเภอ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่มีความ
พรอม และศักยภาพใน
การกําจัดขยะและส่ิง
ปฏิกูลอยางเปนระบบ

สํานักการชาง

2 โครงการรณรงค
สรางจิตสํานึกใน
การลดปริมาณ
ขยะและคัดแยก
ขยะในโรงเรียน
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกในการ
ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.จัดอบรม สรางจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะใหแก
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
2.จัดกิจกรรมการประกวด
ธนาคารขยะรีไซเคิล
3.สงเสริมความเขาใจ คัดแยก
ขยะใหถูกวิธี ตลอดทั้งจัดหาถัง
ขยะที่ถูกตอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จัดอบรม 1 ครั้ง/
ป 
2.จัดกิจกรรม
ประกวดธนาคาร
ขยะ/โรงเรียน 2 
ครั้ง/ป

1.นักเรียนมีจิตสํานึกใน
การคัดแยกและลด
ปริมาณขยะ
2.เกิดตนแบบธนาคาร
ขยะในโรงเรียน

สํานักการชาง

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   2.4 เคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   2.4 เคหะและชุมชน

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3 อบรมการจัดทําถัง
ดักไขมันใน
ครัวเรือน และ
ชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อลดปญหามลพิษทางนํ้าจาก
แหลงกําเนิด
2.เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกที่
ดีใหกับประชาชนที่อาศัยชุมชน
ริมน้ํา ในการเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษแมน้ํา/ลําคลอง  
3.เพื่อใหชุมชนนาอยู ลดการเกิด
ปญหานํ้าเนาเสียของชุมชน

จัดอบรม/จัดนิทรรศการ/จัดทํา
เอกสารเผยแพรความรูการ
จัดการมลพิษ
1.ลดปริมาณน้ําเสียลงสูแมน้ํา/ลํา
คลอง
2.ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน
ริมน้ํา มีถังดักไขมันในครัวเรือน
3.ชุมชนนาอยู ลดการเกิดปญหา
น้ําเนาเสียของชุมชน

250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนประชาชนที่
อาศัยอยูในชุมชน
ริมน้ํา มีถังดักไขมัน
ในครัวเรือน และ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เขารวม
อบรม

ชุมชนนาอยูลดการเกิด
ปญหานํ้าเนาเสียของ
ชุมชน

สํานักการชาง

4 โครงการสงเสริม 
สนับสนุน และ
สรางชุมชนนํารอง
และตนแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเพื่อเปน
แบบอยางใหแก 
อปท.

1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ใหแก อปท.ในการจัดการขยะ
ชุมชนตามหลัก 3 Rs
2.สรางชุมชนตนแบบนํารองการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของอปท.
ในจังหวัด

1.อบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาดู
งานสรางความรูความเขาใจ ใหแก
 อถล. หรือประชาชนในชุมชน 
ของ อปท. นํารองเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2.สนับสนุนองคความรู/วิทยากร/
สนับสนุนอุปกรณสาธิตตางๆ เชน
 ถังคัดแยกขยะอุปกรณตนแบบ
การคัดแยกขยะตางๆ ปาย
ประชาสัมพันธตลอดจนเรือน
สาธิตธนาคารขยะและอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
3.เปาหมาย/อปท. 333 แหง 
32 อําเภอ

1,000,000 1,000,000 1,000,000  1.จัดอบรมสราง
ความรูความเขาใจ
ใหแกชุมชน/แกนนํา
ชุมชน/อถล.ในอปท.
นํารอง
2.จัดตั้งชุมชน
ตนแบบสาธิตการ
จัดการขยะชุมชนนํา
รองในรูปแบบตางๆ
อยางนอย 2 อปท./ป

เกิดชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในจังหวัดนครราชสีมา 
อยางนอย 2 แหง/ป เพื่อ
เปนตนแบบใหแก อปท. 
อื่นๆ ในจังหวัด
นครราชสีมาขยายผลสู
การจัดการขยะชุมชนที่
ยั่งยืนตอไป

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   2.4 เคหะและชุมชน

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

5 โครงการจัดตั้ง 
สงเสริม สนับสนุน
ใหเกิดโรงเรียน
ตนแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน
แหงการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
2.เพื่อเปนตนแบบใหแกโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียน
อื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

1.จัดอบรมใหความรูการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3 Rs ใหแก
โรงเรียนตนแบบนํารอง
2.สนับสนุนองคความรู/วิทยากร 
รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณสาธิตถังคัด
แยกขยะ ปายประชาสัมพันธตางๆ
 ตลอดจนโรงเรือนสาธิตธนาคาร
ขยะ และวัสดุ/อุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนนํารอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จัดอบรมใหแกครู/
นักเรียนนํารอง
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ
ตางๆประกอบการ
สาธิตคัดแยกขยะและ
สิ่งแวดลอม เชน ถัง
คัดแยกขยะ ปาย
รณรงคประชาสัมพันธ
วัสดุจัดตั้งธนาคาร
ขยะฯ และวัสดุ/
อุปกรณอื่นๆที่จําเปน
และเกี่ยวของ ใหแก
โรงเรียนนํารอง

เกิดโรงเรียนตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
จัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน อยางนอย 6 
แหง/ป (กลุมละ 1 
โรงเรียน) และขยายผลสู 
โรงเรียนอื่นๆ ตอไป

สํานักการชาง

6 โครงการวาจางที่
ปรึกษาศึกษาวิจัย
และสาธิตการ
จัดทําถนน
นวัตกรรมจากขยะ

เพื่อศึกษาและสาธิตนวัตกรรมใน
การจัดทําถนนจากขยะเพื่อเปน
ตนแบบในการจัดทําถนนจากวัสดุ
เหลือใชใหเกิดประโยชนเปน
แบบอยางแก อปท.อื่นๆ ตอไป

1.วาจางที่ปรึกษาในการศึกษา
โครงการจัดทําถนนนวัตกรรม
จากขยะ
2.ที่ปรึกษาจัดทํารายการ
การศึกษาและวิจัย
3.ที่ปรึกษาสาธิตการทําถนน
นวัตกรรมตจากขยะระยะทาง 
0.5 กม. ภายในสํานักการชาง 
อบจ.นม

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.ไดรายงาน
การศึกษา วิจัย
จํานวน 3 เลม
2.ไดถนนสาธิตฯ 
ความยาว 0.5 กม.

1.ไดถนนนวัตกรรมสาธิต
จากขยะเปนแบบอยางให
 อปท.อื่นๆ
2.ลดปริมาณขยะจาก 
อปท.

สํานักการชาง

3,250,000 3,250,000 8,250,000 8,250,000 8,000,000

3 3 6 6 5รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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(แบบ ผ.02)  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เขาใจและเห็นความสําคัญ
ของพันธุกรรมพืชและมี
ระบบขอมูลพันธุกรรมพืชสื่อ
ถึงกันไดทั่วประเทศ

1.กิจกรรมอบรมใหความรูและ
สงเสริมใหประชาชนปกปก
พันธุกรรมพืช
2.กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช
3.กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
4.กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืช
5.กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
6.กิจกรรมวางแผนพัฒนา
พันธุกรรมพืช
7.กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุพืชและกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดกิจกรรมให
ความรู/ความ
เขาใจในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชและรวบรวม
ขอมูลพันธุกรรม
พืชจํานวน ๒ ครั้ง

พันธุกรรมพืชมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และสามารถอนุรักษืพันธุ
พืชที่หายากไวได

สํานักการชาง

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

2 สงเสริม สนับสนุน 
และรวมมือกับสวน
ราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชนในการ
รณรงคสรางจิตสํานึก
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและ
ปญหาส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน ทองถิ่นทุกระดับ

1.เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก
ตระหนักถึงปญหาของมลพิษ
และปญหาส่ิงแวดลอม
2.เพื่อเตรียมความพรอมของ
ชุมชนทองถิ่นทุกระดับในการ
เฝาระวังปองกันหรือการ
แกไขปญหามลพิษและ
ปญหาส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบ

อบรม สรางความรู ความเขาใจ
ตลอดจนจิตสํานึกใหแกประชาชน
ในพื้นที่เปาหมายทั้ง 32 อําเภอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000  จัดอบรมสราง
เสริมความเขาใจ
อยางนอย 1 
ครั้ง/ป (อปท. 
333 แหง 32 
อําเภอ)

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ มีความ
พรอมสรางจิตสํานึกแกไข
ปองกันปญหามลพิษใน
ชุมชน

สํานักการชาง

3 โครงการรณงค/
สงเสริม/สนับสนุน/
อบรม/ทัศนศึกษาดู
งานและใหความ
รวมมือกับสวนราชการ
 อปท. และภาคเอกชน
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
แกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย การ
จัดการขยะมูลฝอย คุณภาพ
อากาศ การอนุรักษแมน้ําลํา
คลองฯลฯ

จัดอบรม/รณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย การจัดการ
ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ การ
อนุรักษแมน้ําลําคลองฯลฯ

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  1.จัดอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน 1 
ครั้ง/ป 
2.จัดกิจกรรม
รณรงค 1 ครั้ง/ป

1.จังหวัดนครราชสีมามี
สิ่งแวดลอมดีขึ้น
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง
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(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
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   2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย
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ผลที่คาดวา
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หลัก
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  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

4 โครงการรณรงคการ
ลดภาวะโลกรอน การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหเยาวชนประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
มีความตระหนักใหความ
รวมมือในการลดภาวะโลก
รอนและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมตางๆ
2.เพื่อรณรงคลดการใช
พลังงานในภาครัฐ

ดําเนินการเผยแพรขอมูล ผานทาง
สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน
ทองถิ่น จัดทําสื่อส่ิงพิมพ,เชน สาร
คดี วารสารจดหมายขาว แผนพับ
ประชาสัมพันธ คูมือเผยแพร
ประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการตางๆ
 จัดกิจกรรมรณรงคลดภาวะโลก
รอนหรือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานตางๆ ฯลฯ ตลอดจนรณรงค
การใชพลังงานลดลงรอยละ 10 
ทุกสวนราชการ

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1.จัดกิจกรรม
รณรงคลดภาวะ
โลกรอน 1 ครั้ง/ป
2.จัดทําเอกสาร
แผนพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับภาวะโลก
รอน 5,000 แผน

1.ประชาชนเกิดการตื่นตัว
และจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม
2.เกิดการมีสวนรวมของ
หนวยงานตางๆในการ
จัดการดานส่ิงแวดลอมเกิด
เครือขายภาคีความรวมมือ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

5 โครงการโคราชเมือง
สะอาด (Korat Green
 and Clean City)

1.เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก
ของบุคลากร อบจ.
นครราชสีมาในการดูแล
สภาพแวดลอมและรักษา
ความสะอาดภายในองคกร
ตามหลักการ 5 ส. และให
สอดคลองกับนโยบายผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อจัดการของเสีย
อันตรายจังหวัดนครราชสีมา

1.จัดอบรมการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
ใหแกบุคลากร อบจ.นครราชสีมา
2.จัดกิจกรรมรณรงคโครงการโคราช
เมืองสะอาด และจัดทําเอกสาร
เผยแพร 5ส. สําหรับบุคลากร 
อบจ.นครราชสีมา
3.จัดประกวดหนวยงานดีเดนดาน 
5ส. ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด
4.จัดกิจกรรมรณรงคของเสีย
อันตรายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
และขนสงของเสียอันตรายไปกําจัด
ใหถูกหลักวิชาการ

500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จัดกิจกรรม
รณรงค 1 ครั้ง/ป 
2.จัดประกวด 1 
ครั้ง/ป
3.กําจัดของเสีย
อันตรายชุมชน 
1-2 ครั้ง/ป

อบจ.นครราชสีมามีความ
เปนระเบียบสะอาด
เรียบรอย สวยงามเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของ
โครงการโคราชเมืองสะอาด

สํานักการชาง

6 โครงการพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน
ทดแทน

1.เพื่อพัฒนาและสงเสริม
พลังงานทดแทนในจังหวัด
นครราชสีมา 
2.เพื่อการทําส่ิงที่มีอยูใน
ทองถิ่นไปประยุกตใชใน
รูปแบบพลังงานทดแทน

1.จัดอบรม นิทรรศการเผยแพร 
ดานพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ 1 
ครั้ง/ป
2.สนับสนุน สงเสริม พลังงาน
ทดแทนรูปแบบตางๆ เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลมโรงไฟฟาชีว
มวล
3.จัดตั้งศูนยสาธิตพลังงานทดแทน 
เชน โรงไฟฟาชีวมวล เปนตน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.จัดอบรม
เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน 1 คร้ัง/ป
2.จัดนิทรรศการ
เผยแพร 1 ครั้ง/ป

เกิดการพัฒนาจากแหลง
พลังงานทดแทนในจังหวัด
อยางคุมคา

สํานักการชาง
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7 โครงการรณรงค/
อบรม/ทัศนศึกษาดู
งาน/พัฒนาการศึกษา
 การสาธิตดาน
พลังงานทดแทน

เพื่อรณรงค/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงาน/พัฒนา
การศึกษาและการสาธิตดาน
พลังงานทดแทนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดกิจกรรม รณรงค/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงาน/พัฒนาการศึกษา และ
การสาธิตดานพลังงานทดแทน
จังหวัดนครราชสีมา และโคราช
เมืองพลังงานทดแทน เชนโรงไฟฟา
ชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตยฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จัดกิจกรรม
รณรงค/ทัศน
ศึกษาดูงาน/
ประชาสัมพันธ 1
 ครั้ง/ป
2.จัดอบรม 1 
ครั้ง/ป

โคราชพัฒนาสูเมือง
พลังงานทดแทน

สํานักการชาง
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8 โครงการพัฒนา
สงเสริมการใช
พลังงานทดแทนของ
ประชาชนทั่วไป 
อําเภอครบุรี

ครบุรี ๑.เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนและการใช
พลังงานอยางประหยัด 
๒.เพื่อพัฒนาความรูและภูมิ
ปญญาของชุมชนมาปรับใช
ในดานการเกษตรและการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
๓.เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบโซลา
เซลลและการติดตั้งระบบโซ
ลาเซลล
๔.เพื่อศึกษาการใชงานจริง
จากพื้นที่ตนแบบการใช
ไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยในการปมนํ้าใน
ระบบตางๆ เพื่อใชใน
การเกษตร

ประชาชนทั่วไป อบรมทางวิชาการ
จํานวน ๒ รุน 
รุนละ ๓๔๐ คน จํานวน ๖๘๐ คน  
ศึกษาดูงาน จํานวน ๔ รุนๆละ 
๑๗๐ คน 
จํานวน  ๖๘๐   คน

1,788,000 1,788,000 1,788,000 ๑.รอยละ ๘๐ 
ประชาชนเขารับ
การอบรมและ
ศึกษาดูงานครบ
ตามจํานวน
๒.รอยละ ๕ ของ
ประชาชนมีการนํา
ความรูเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนมา
ใชพัฒนาพื้นที่และ
เปนตนแบบใหกับ
ชุมชนของตนเอง
๓.รอยละ ๘๐ 
ประชาชน มีความรู
 ความเขาใจ
เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนและรูจักใช
พลังงานทดแทน
อยางคุมคา

๑.ประชาชน มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนและมี
จิตสํานึกในการใชพลังงาน
อยางประหยัด
๒.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ และ
การติดตั้งระบบโซลาเซลล
๓.ประชาชนนําความรูที่ได
นําไปใชในการปมนํ้าเพื่อ
การเกษตรและนํามาใชใน
ครัวเรือน

สํานักการชาง
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9 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึก เพื่อปองกัน
และแกไขปญหา
มลพิษและปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชน
 อําเภอครบุรี

ครบุรี 1.เพื่อสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบายดาน
การบริหารการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
2.เพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการการขยะมูลฝอยชุมชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
3.เพื่อสงเสริมระบบการคัด
แยกขยะอันตรายชุมชน สู
ระบบการจัดการอยางถูก
หลักวิชาการ

ฝกอบรมวิชาการ รณรงคสราง
จิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอม
ของชุมชน ประชาชน อําเภอครบุรี 
จํานวน 808 คน

1,760,000 1,760,000 1,760,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน ชวยกัน
รับผิดชอบการ
จัดการขยะมูลฝอย
 ในพื้นที่
อําเภอครบุรี

๑.ประชาชนในพื้นที่
อําเภอครบุรีมีความรูความ
เขาใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยในทองถิ่นตนเอง
๒.ประชาชน มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
๓.ชวยลดภาวะโลกรอน
๔.บานเมืองสะอาดและมี
ระเบียบดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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10 1 อปท. 1 ถนน
ทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม

1.เพื่อกระตุนใหประชาชนใน
พื้นที่ไดมีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอมบริเวณ
ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
พื้นที่รวมกันรักษาความ
สะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความสวยงามใน
บริเวณถนน
3.เพื่อใหถนน อบจ.
นครราชสีมามีภูมิทัศนที่
สวยงาม สะอาด สะทอน
วัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือ
เอกลักษณของชุมชนและมี
สภาพแวดลอมที่ดี ตลอดจน
ประชาชนเดินทางไดสะดวก 
ปลอดภัย
4.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ขยะมูลฝอย และลดปญหา
โลกรอน

พัฒนาปรับปรุง รักษาความสะอาด 
ความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณ
ถนน โดย 
 1.ปรับปรุงทิวทัศนสองขางทาง
 2.ติดตั้งปายโครงการ/ปายเตือน
และตีเสนจราจร ตามแบบสรุปผล
การประมาณราคาที่ 
อบจ.นม. กําหนด

828,275 ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
ตอการใชบริการ 
"ถนนทองถิ่นใสใจ
สิ่งแวดลอม" ไม
นอยกวารอยละ 
80

1.จังหวัดนครราชสีมาและ
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอม
บริเวณถนน
2.จังหวัดนครราชสีมาและ
ประชาชนในพื้นที่รวมกัน
รักษาความสะอาด ความ
เปนระเบียบเรียบรอย ความ
สวยงามในบริเวณถนน
3.ถนน อบจ.นครราชสีมามี
ภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด 
สะทอนวัฒนธรรม วิถีชุมชน
 หรือเอกลักษณของชุมชน
และมีสภาพแวดลอมที่ดี 
ตลอดจนประชาชนเดินทาง
ไดสะดวกปลอดภัย
4.เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ
มูลฝอย และลดปญหาภาวะ
โลกรอน

สํานักการชาง
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1 พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า 
และปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ

1.เพื่อพัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า ที่มีอยู
ในบริเวณโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหเปนแหลงกัก
เก็บน้ํา และเปนแหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้า
2.เพื่อพัฒนาฟนฟูพื้นที่ปาไม ปลูก
ตนไมในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหมีความอุดม
สมบูรณ และใชเปนแหลงศึกษา
พืชพรรณทางธรรมชาติ
3.เพื่อสรางความสมดุลใหระบบ
นิเวศลดภาวะโลกรอน

ดําเนินโครงการกับโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา
1.พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าใน
โรงเรียนใหเปนแหลงกักเก็บน้ํา
ในฤดูแลงและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวนํ้า
2.พัฒนาฟนฟูพื้นที่ปาไม ให
ความอุดมสมบูรณ และใชเปน
แหลงศึกษาพืชพรรณทาง
ธรรมชาติ 
3.สรางความสมดุลใหระบบ
นิเวศลดภาวะโลกรอน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด ไดรับ
การพัฒนาฟนฟู
แหลงนํ้า และปา
ไมใหมีความอุดม
สมบูรณ

1.มีแหลงกักเก็บน้ําใน
ฤดูแลง
2.มีปาไมที่อุดมสมบูรณ
3.สรางความสมดุลให
ระบบนิเสศและลด
ภาวะโลกรอน

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อําเภอ

งบประมาณ

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

2 สงเสริม สนับสนุนและ
รวมมือกับสวนราชการ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหลงนํ้า 
ลุมน้ําลําคลอง และปา
ไมใหมีความอุดมสมบูรณ

1.เพื่อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
2.เพื่อติดตาม ตรวจสอบ สราง
เครือขายในการดูแล ลุมน้ํา แหลง
น้ําลําคลอง
3.เพื่อพื้นที่ปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ

จัดกิจกรรม รณรงค สงเสริม 
สรางเคร่ือขายกับสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟู 
และอนุรักษธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม แหลงนํ้า ลุมนํ้าลํา
คลอง และปาไมของจังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จัดกิจกรรม
รณรงคสงเสริม
พัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
จํานวน ๓ ครั้ง/
๓๒ อําเภอ

แหลงนํ้า ลุมนํ้าลํา
คลอง และปาไมไดรับ
การพัฒนา ฟนฟูและ
อนุรักษใหมีความอุดม
สมบูรณ

สํานักการชาง

3 โครงการปลูกตนไมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อการ
อนุรักษพื้นฟูธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุง
ทัศนียภาพ
2.เพื่อปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในวันสําคัญตางๆ
3.เพื่อปลูกปาตนนํ้า พัฒนาและ
พื้นฟูปาสาธารณะเพื่อประโยชน
ชุมชน

1.สงเสริมปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในชุมชนทั้งจังหวัด ตาม
โครงการอบจ.พบประชาชน
2.จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติฯ เน่ืองในวันสําคัญ
3.จังหวัดนครราชสีมามีปาตนนํ้า
 ปาสาธารณะประโยชนของ
ชุมชนและพันธุไมประจําถิ่นที่
อุดมสมบูรณ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  1.จัดกิจกรรม
ปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 1 ครั้ง/ป 
2.แจกพันธ กลา
ไมแกประชาชน
ทั้ง 32 อําเภอ

1.จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น
2.ประชาชนมีความ
ตระหนักในการปลูก
ปาอนุรักษพื้นฟูปาไม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมี
ความอุดมสมบูรณ

สํานักการชาง

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,000,000

3 3 3 3 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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บญัชีโครงการที่เกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา
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(แบบ ผ.02/1)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสถาน
สงเคราะห์คนชรา

1.เพือ่บริหารจัดการภายใน
สถานสงเคราะห์ให้มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ทีพ่ร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
2.เพือ่จัดซ้ือจัดหาพัสดุ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ครุภัณฑ์ ให้
เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน
3.เพือ่จัดให้มีบุคลากรทีม่ี
ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้บริการแก่ผู้สูงอายุ
4.เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้สูงอาย ุจ านวน 160 คน 
และบุคลากร จ านวน 43 คน
1.ค่าตอบแทน จ านวน 
500,000 บาท
2.ค่าใช้สอย จ านวน 
2,810,000 บาท
3.ค่าวสัดุ จ านวน 7,522,000
 บาท
4.ค่าสาธารณูปโภค 735,000
 บาท
5.ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
3,121,000 บาท

17,732,000 17,732,000 17,732,000 17,732,000 17,732,000 ผู้เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุีความสุข 
สนุกสนาน 
เพลิดเพลินเกิด
มิตรภาพทีดี่ มีโอกาส
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ

สถานสงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง กอง

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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(แบบ ผ.02/1)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒ โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สถานสงเคราะห์
คนชรา

๑. เพือ่บริหารจัดการภายใน
สถานสงเคราะห์ให้มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ทีพ่ร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
๒.เพือ่จัดซ้ือจัดหาพัสดุ 
เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
๓.เพือ่จัดให้มีบุคลากรทีม่ี
ความรู้ ความสามารถแก่
ผู้สูงอายุ
๔.เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 ผู้สูงอาย ุจ านวน ๑๓๐ คน 
และบุคลากร ๓๙ คน
๑.ค่าตอบแทน จ านวน 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
๒.ค่าใช้สอย จ านวน 
๙๘๒,๔๕๐.-บาท 
๓.ค่าวสัดุ จ านวน 
๔,๗๖๐,๗๕๐.-บาท  
๔.ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๓๘๔,๐๐๐.-บาท  
๕.ครุภัณฑ์ จ านวน 
๑,๔๐๑,๐๐๐.-บาท

6,567,200     6,616,700     6,610,200     6,427,200     6,427,200     ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ

๑. ผู้สูงอายมุีเคร่ือง
อุปโภค บริโภคและ
สาธารณูปโภคที่
เพียงพอ
๒.ผู้สูงอายไุด้รับ
บริการทุกด้าน
๓.บุคลากรในสถาน
สงเคราะห์มีขัวญและ
ก าลังใจทีดี่ ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าทีต่ามที่
ได้รับมอบหมาย

สถานสงเคราะห์
คนชราบ้าน

ธรรมปกรณ์วดั
ม่วง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

24,299,200 24,348,700 24,342,200 24,159,200 24,159,200

2 2 2 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02/1)
 

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน 
(อสม.)เชิงรุก

1.เพือ่เสริมสร้างขวญั
ก าลังใจ และแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่ อสม.
โดยจัดให้มีสวสัดิการค่า
ป่วยการให้แก่ อสม.ให้
ปฏิบัติงานได้อยา่งคล่องตัว
และมีประสิทธภิาพ
2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของ อสม.
ทัว่ประเทศ 
3. เพือ่ส่งเสริมและกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะทางด้านวชิาการ
สาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 
จังหวดันครราชสีมา
ได้รับค่าตอบแทน
จ านวน 53,024 คน

381,772,800 381,772,800 ๑.อสม. ทีข่ึน้
ทะเบียนจ านวน 
๕๒,๖๑๕ คน 
ได้รับค่าตอบแทน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่้าน (อสม.) 
เป็นรายเดือนทุก
เดือน 

๑.อสม.ได้รับค่า
ป่วยการ และมีการ
ด าเนินกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
เชิงรุกอยา่งมี
ประสิทธภิาพ
๒.เด็ก ผู้สูงอาย ุผู้
พิการประชาชน
ทัว่ไป ได้รับการดูแล
 ส่งเสริม และการ
เฝ้าระวงัโรคอยา่ง
ทัว่ถึง

กองสาธารณสุข

381,772,800 381,772,800 0 0 0

1 1 0 0 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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บญัชีครภุณัฑ์ (ผ.03)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)  ความเร็ว 40 แผ่น
ต่อนาท ีจ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 180,000.- บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ณ  สิงหาคม  2559

180,000 ส านกัการศึกษาฯ

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท เปน็
เงิน 44,000.- บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

44,000 ส านกัการศึกษาฯ

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรมติดผนงั ขนาด 30 นิ้ว จ านวน 276 
ตัว ๆ ละ 3,720 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

1,026,720 ส านกัการศึกษาฯ 
และโรงเรียนใน

สังกดั

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม แบบต้ังพื้น จ านวน 46 ตัว ๆ ละ 
3,950 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

181,700 ส านักการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกัด

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 10
 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท
2.จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน แบบมล้ีอ จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 
5,200 บาท
3.จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังานขาเหล็กตัว C จ านวน 20 ตัว 
ตัวละ 3,190 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

213,800 ส านกัการศึกษาฯ

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ จ านวน 1 เคร่ือง (เปน็ครุภณัฑ์ที่
ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ)

20,800 ส านกัการศึกษาฯ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดนครราชสมีา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา 1.จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้นกัเรียน ส าหรับโรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 25 โรงเรียน จ านวน 
6,520 ชุด (ราคาทอ้งตลาด)
2.จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้ครู ส าหรับโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 25 โรงเรียน จ านวน 164 ชุด 
(ราคาทอ้งตลาด)

11,691,600 ส านกัการศึกษาฯ

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 8 ตัว 
(ราคาทอ้งตลาด)

36,800 ส านกัการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
24,000 บาท
(ขอ้ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท เป็นเงิน 
24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์ชนิดกนัน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เป็นเงิน 12,198
บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ากรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 
8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสงพร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 
บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนกฤษณา

วิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
24,000 บาท
(ขอ้ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ 
วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท เป็นเงิน 
24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์ชนิดกนัน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เป็นเงิน 12,198
บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ากรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 
8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสงพร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 
บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท (ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนกลางดง

ปณุณวิทยา)

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต่่ ากว่า 90 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 1,288,000 1,288,000 ส านักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนกลางดง

ปุณณวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
30,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย ราคา 
3,800 บาทต่อชุด จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

33,800 33,800 33,800 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนกลางดง

ปณุณวิทยา)

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

1.เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
2.โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง ๆ ละ 14,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
3.กล้องวิดีโอส าหรับ Live Streaming จ านวน 
1 ตัว ๆ ละ 93,600 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

127,600 127,600 127,600 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนกลางดง

ปณุณวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนกดุจิก

วิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเขาใหญ่

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท (ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนครบรีุ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนคลองไผ่

วิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนคลอง
เมอืงพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเฉลียง

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนช่องแมว

วิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนดอนไพล

 พทิยาคม)

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา จัดซ้ือโต๊ะเทเบลิเทนนสิ ขนาดมาตรฐานพร้อมเนต็
- ปงีบประมาณ 2561  จ านวน 1 โต๊ะ
- ปงีบประมาณ 2562  จ านวน 2 โต๊ะ
รวมจ านวนทั้งส้ิน 3 โต๊ะ (ราคาทอ้งตลาด)

         15,000          30,000 ส านกัการศึกษาฯ 
โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

23 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
24,000 บาท
(ขอ้ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท เป็นเงิน 
24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์ชนิดกนัน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เป็นเงิน 12,198
บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ากรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 
8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสงพร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 
บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

24 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนตลาด
ไทรพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

25 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นและ
งานครัว

จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าหอพกันกัเรียนหญิงโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา ประกอบด้วย 
1.เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 36 ชุด  
2.ตู้ส าหรับใส่เส้ือผ้าบานทบึ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 90x50x180 
ซม. จ านวน 72 หลัง (ราคาทอ้งตลาด)

      621,684 ส านกัการศึกษาฯ  
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้ม

เกล้า นครราชสีมา

26 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าหอพกันกัเรียนหญิงโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา ประกอบด้วย 
1.โต๊ะขนาดไมน่อ้ยกว่า 60x80x75 ซม. จ านวน 72 ตัว 
2.เกา้อี้นั่งมพีนกัพงิโครงเหล็ก จ านวน 72 ตัว 
3.พดัลมโคจรขนาดไมน่อ้ยกว่า 16 นิ้ว จ านวน 36 ตัว (ราคา
ทอ้งตลาด)

      364,320 ส านกัการศึกษาฯ  
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้ม

เกล้า นครราชสีมา

27 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมน่อ้ยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 
90 กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000    ส านกัการศึกษาฯ  
โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้ม

เกล้า นครราชสีมา
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

28 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษานอ้ม

เกล้า นครราชสีมา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

29 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนโตนด

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

30 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1. จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 105 กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน เปน็เงิน 1,375,000 
บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
2. จัดซ้ือโครงหลังคารถบรรทกุ ขนาด 4 ตัน พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 220,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

1,595,000 1,595,000 1,595,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนโตนด

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

31 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
24,000 บาท
(ขอ้ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ 
วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท เป็นเงิน 
24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์ชนิดกนัน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เป็นเงิน 12,198
บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ากรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 
8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสงพร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 
บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนทพัร้ัง

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

32 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียน

เทพารักษร์าช
วิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

33 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนโนนไทย

คุรุอปุถัมภ์)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

34 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนโนนไทย

คุรุอปุถัมภ์2)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบวัลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

36 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบวัใหญ่)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

37 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบา้น
ใหญ่พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

38 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบา้นใหม่

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

39 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนประทาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

40 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปรางค์

ทองวิทยา)

41 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 
กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

868,000 868,000 868,000 ส านกัการศึกษาฯ
(โรงเรียนปรางค์

ทองวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

42 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
24,000 บาท
(ขอ้ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท เป็นเงิน 
24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์ชนิดกนัน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เป็นเงิน 12,198
บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ากรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 
8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสงพร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 
บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)

43 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครภณัฑ์ส านกังาน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม มโีต๊ะท างาน จ านวน 10 ชุดและ
เกา้อี้ท างาน จ านวน 10 ชุด (ราคาทอ้งตลาด)

57,000 57,000 57,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

44 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครภณัฑ์ส านกังาน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 180,000 บาท ความเร็ว 40 
แผ่นต่อนาท ีชนดิขาว-ด า
-ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดความเร็วขั้นต่ า
-เปน็ระบบมลัติฟงักช์ั่น
-เปน็ระบบกระดาษธรรมดา ชนดิหมกึผง ย่อ-ขยายได้
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

180,000 180,000 180,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)

45 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 180,000 บาท
ความละเอยีด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว
-ขนาดที่ก าหนดเปน็ความละเอยีดในการสร้างภาพขั้นต่ า
-สามารถย่อ-ขยายได้
-พื้นที่การพมิพใ์หญ่สุดขนาดกระดาษ A3
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

180,000 180,000 180,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

46 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  จัดซ้ือโทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV)
 แบบ Smart TV ) จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 19,600
 บาท
-ระดับความละเอยีดจอภาพไมน่อ้ยกว่า 1920x1080 พกิเซล
-ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั้นต่ า 55 นิ้ว  
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ได้ (Smart TV) 
-ช่องต่อ HDMI ไมน่อ้ยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
-ช่องต่อ USB ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
-มตัีวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

196,000 196,000 196,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)

47 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  จัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 33,700 บาท ระดับ XGA  
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
-เปน็เคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพวิเตอร์และวีดีโอ 
-ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
-ระดับ SVGA และ XGA เปน็ระดับความละเอยีดของภาพที่ 
True 
-ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า (ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

337,000 337,000 337,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

48 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซ้ือจอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ 
จ านวน 10 จอ ราคาจอละ 15,300 บาท ขนาดเส้นทแยงมมุ 
120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว
 หรือ 6x8 ฟตุ หรือ 7x7 ฟตุ (ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)

153,000 153,000 153,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)

49 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ราคา 1,288,000 บาท ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ 
-มคีอนโซลหลังคนขับ ปพูื้น และกรุผนงัโดยรอบแยกที่นั่ง  
-เปน็รถโดยสารหลังคาสูง 
-มพีนกัพงิสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ 
-เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟล์ิมกรองแสง และพน่กนัสนมิ
 (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 1,288,000 1,288,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปราสาท

วิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

50 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปากช่อง

 2)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

51 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนปากช่อง

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

52 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนพระ
ทองค าวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

53 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1.จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 105 กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน เปน็เงิน 1,375,000 
บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
2.จัดซ้ือหลังคารถบรรทกุ ขนาด 4 ตัน พร้อมอปุกรณ์จ านวน 1
 หลัง เปน็เงิน 220,000 บาท  (ราคาทอ้งตลาด)

 1,595,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมะค่า

วิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

54 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมะค่า

วิทยา)

55 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 13 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 19,000 
บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

         19,000 ส านักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมธัยมบึงปรือ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

56 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิ
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 28,600 บาท เปน็เงิน 57,200 บาท (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

         57,200 ส านักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมธัยมบึงปรือ)

57 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังนี้
1.เคร่ืองวัดความเปน็กรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 
เปน็เงิน 22,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
2.กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตา งานการสอน จ านวน 1 กล้อง 
เปน็เงิน 35,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
3.หมอ้นึ่งฆา่เชื้อใช้ไฟฟา้ ขนาด 39 ลิตร จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน
 44,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)
4.เคร่ืองชั่งดิจิตอล ทศนยิม 4 ต าแหนง่  210 กรัม × 0.1 
มลิลิกรัม จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 35,000 บาท (ราคา
ทอ้งตลาด)
5.เคร่ืองชั่งดิจิตอล ทศนยิม 2 ต าแหนง่ 2,000 กรัม × 0.01 
มลิลิกรัม จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 12,000 บาท (ราคา
ทอ้งตลาด)
6.เคร่ืองกวนสารใหค้วามร้อน ขนาด 7"×7" จ านวน 1 เคร่ือง 
เปน็เงิน 10,500 บาท (ราคาทอ้งตลาด)
7.ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 90×60×113 ซม. จ านวน 2 ตู้ๆละ 
30,000 บาท เปน็เงิน 60,000 บาท  (ราคาทอ้งตลาด)
8.รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์เด่ียว ขนาด 41×70×89 ซม.
 จ านวน 1 คัน เปน็เงิน 6,000 บาท
(ราคาทอ้งตลาด)

      224,500 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมธัยมบงึ

ปรือ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

58 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมธัยมบงึ

ปรือ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

59 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมธัยม
ประดู่วัฒนา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

60 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมธัยม
หลวงพอ่คูณ 

 ปริสุทโฺธ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

61 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนมาบ
ตะโกพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

62 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนเมอืงยาง

ศึกษา)

63 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังน้ า
เขียวพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

64 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า อปุกรณ์พร้อมติดต้ัง (ราคาทอ้งตลาด)       490,000 ส านกัการศึกษาฯ 
โรงเรียนวังราง

พทิยาคม

65 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เผยแพร่   
และโฆษณา

1.เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens จ านวน 10 เคร่ือง
2.จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมมุ 100 นิ้ว 
จ านวน 10 จอ
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สิงหาคม 2559)

330,000 330,000 330,000 330,000 ล าพระเพลิงพทิยา
คม
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

66 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนล าพระ
เพลิงพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

67 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังน้ า
เขียวพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

68 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังโปง่

พทิยาคม)

69 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 
กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

868,000 868,000 868,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังโปง่

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

70 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โรงเรียนวังโปง่พทิยาคม จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 120,000 บาท ชนดิ ขาว-ด า 
-ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดความเร็วขั้นต่ า 
-เปน็ระบบมลัติฟงักช์ั่น 
-เปน็ระบบกระดาษธรรมดา ชนดิหมกึผง ย่อ-ขยายได้ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาท ี(ตามบญัชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

120,000 120,000 120,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังโปง่

พทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

71 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังไมแ้ดง

พทิยาคม)

1650





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

72 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังราง

พทิยาคม)

1651





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

73 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวังหมี

พทิยาคม)

1652





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

74 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวัด
ประชานมิติร)

1653





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

75 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1.จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 
105 กโิลวัตต์ เปน็เงิน 1,375,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)
2.จัดซ้ือหลังคารถบรรทกุ ขนาด 4 ตัน พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 
1 หลัง เปน็เงิน 220,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

1,595,000 1,595,000 1,595,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนวัด
ประชานมิติร)

1654





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

76 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสองคร

พทิยาคม)

1655





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

77 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

78 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสาหร่าย

วิทยาคม)

1657





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

79 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยัทั่วไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
2. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
24,000 บาท
(ขอ้ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทัศน์แอล อดีี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ขอ้ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
 2561)
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 9U พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท เป็นเงิน 
24,075 บาท
9. อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยผ่านระบบสายใยแกว้น าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแกว้น าแสง 12 แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเกบ็อปุกรณ์ชนิดกนัน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เป็นเงิน 12,198
บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟป้องกนัไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ากรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท เป็นเงิน 
8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแกว้น าแสงพร้อมอปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 21,186 
บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟ้า, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อปุกรณ์และค่าแรงปลีกยอ่ย จ านวน 1 งาน ราคา 33,170
 บาท
(ขอ้ 6-15 ราคาตามท้องตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุงวิทยา")

80 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ ๑,๙๒๐ x  ๑,๐๘๐ พกิเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว 
จ านวน 25 เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

      490,000      490,000      490,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสีค้ิว 

"สวัสด์ิผดุงวิทยา")
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

81 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสีค้ิว
วิทยาคาร)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

82 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสีค้ิว

หนองหญ้าขาว)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

83 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสุข

ไพบลูย์วิริยะวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

84 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนสูงเนนิ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

85 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม)

86 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองกรองน้ า ระบบ RO จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งตลาด)  45,000  45,000  45,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

87 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1. โต๊ะ–เกา้อี้ครู จ านวน ๑๒ ชุด (ราคาทอ้งตลาด)
๒. โต๊ะ–เกา้อี้นกัเรียน ระดับมธัยมศึกษา จ านวน ๓๖๐ ชุด 
(ราคาทอ้งตลาด)

 658,800  658,800  658,800 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม)

88 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะ–เกา้อี้ โรงอาหาร จ านวน ๒๐ ชุด (ราคาทอ้งตลาด) -  104,000  104,000  104,000 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง
ขามพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

89 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนองงู
เหลือมพทิยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

90 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนองบวั

พทิยาคม)

1666





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

91 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง

บญุมากพทิยาคม)

1667





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

92 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง
ยางพทิยาคม)

1668





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

93 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนอง
หว้าพทิยาสรรค์)

1669





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

94 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหว้ยลึก

ผดุงวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

95 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนหนิดาด

วิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

96 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป  จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เปน็เงิน 264,000 บาท
2. อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 24,000 บาท
(ข้อ 1-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ประจ าป ีพ.ศ.
 2560 
ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560)
3. โทรทศันแ์อล อีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ มกราคม 2561)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
21,000 บาท
5. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 5,900 บาท
(ข้อ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วนัที ่23
 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและจ่ายไฟแบบ Industrial PoE จ านวน 1 ชุด ราคา 
16,388 บาท
7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิว้ ขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ราคา 8,453 บาท
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 8,025 บาท 
เปน็เงิน 24,075 บาท
9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายผ่านระบบสายใยแก้วน าแสง Industrial จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,795 บาท
10. สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง 12 แกน ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 ระบบ ราคา 
26,750 บาท
11. สายน าสัญญาณ UTP CAT5E ชนดิติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน ราคา 9,095 บาท
12. ตู้เหล็กส าหรับเก็บอุปกรณ์ชนดิกันน้ าภายนอกอาคาร จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,066 บาท เปน็เงิน
 12,198บาท
13. ชุดแผงจ่ายไฟปอ้งกันไฟฟา้ลัดวงจรและกระแสไฟฟา้กรรโชก จ าวน 3 ชุดๆ ละ 2,889 บาท 
เปน็เงิน 8,667 บาท
14. งานติดต้ัองเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน ราคา
 21,186 บาท
15. งานติดต้ังเมนไฟฟา้, งานต้ังค่า ทดสอบระบบ, อุปกรณ์และค่าแรงปลีกย่อย จ านวน 1 งาน 
ราคา 33,170 บาท
(ข้อ 6-15 ราคาตามทอ้งตลาด)

      502,677 ส านกัการศึกษาฯ 
(โรงเรียนอรพมิพ์

วิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

97 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว) จ านวน 26 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์) ส าหรับใช้ในราชการศูนย์
ประสานงานฯ อ.บัวใหญ่ , อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, 
อ.สูงเนิน, อ.จักราช,อ.ปักธงชัย, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ ,ฝ่ายนิติการฯ และฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น 
ส านักปลัดฯ

416,000 416,000 ส านกัปลัดฯ

98 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 23 เคร่ือง ๆ ละ 3,300 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ส าหรับใช้ในราชการ
ศูนย์ประสานงานฯ อ.บัวใหญ่ , อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, 
อ.สูงเนิน, อ.จักราช, อ.ปักธงชัย,ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ,ฝ่ายนิติการฯ และฝ่ายศูนย์ประสานงาน
ท้องถิ่น ส านักปลัดฯ

75,900 75,900 ส านกัปลัดฯ

99 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 AV จ านวน 24 เคร่ือง ๆ ละ 
2,800 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) ส าหรับใช้ในราชการศูนย์ประสานงานฯ อ.บัวใหญ่ , 
อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน, อ.สีค้ิว, อ.จักราช, 
อ.ปักธงชัย, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ,ฝ่ายนิติ
การฯ และฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น ส านักปลัดฯ

67,200 67,200 ส านกัปลัดฯ

100 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 2 คัน ๆ ละ
 787,000 บาท (ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2559)

1,574,000 1,574,000 ส านกัปลัดฯ

101 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 40,000 บทียีู จ านวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 51,200บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ส าหรับใช้
ในราชการศูนย์ประสานงานฯ อ.พมิาย

51,200 51,200 ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

102 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท  (ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559) ส าหรับฝ่ายนิติการฯ ส านักปลัดฯ

16,000 16,000 ส านกัปลัดฯ

103 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง จ านวน 15 
ชุด ๆ ละ 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)ส าหรับศูนย์
ประสานงานฯ อ.บัวใหญ,่ อ.ชุมพวง,อ.พิมาย, อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน, 
อ.จักราช,อ.ปักธงชัย ฝ่ายประชาสัมพันธ,์ ฝ่ายศูนย์ประสานงาน
ท้องถิ่น ส านักปลัดฯ

37,500 37,500 ส านกัปลัดฯ

104 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน  8 
เคร่ือง ๆ ละ 32,400 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)  ส าหรับ
ใช้ในราขการส านกัปลัดฯ และศูนย์ประสานงานฯ 
อ.ชุมพวง, อ.สูงเนนิ

259,200 259,200 ส านกัปลัดฯ

105 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 3 
เคร่ือง ๆ ละ 40,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ส าหรับ
ใช้ในราขการศูนย์ประสานงานฯ อ.จักราช, อ.โนนสูง, อ.ปกัธงชัย

120,600 120,600 ส านกัปลัดฯ

106 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ณ สิงหาคม 2559) ส าหรับศูนย์ฯ อ.บัวใหญ,่ อ.วังน้ าเขียว

18,000 18,000 ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

107 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจติอล จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 150,000 บาท มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ขนาดเซนเซอร์ ความละเอยีดไมน่้อยกวา่ Full Frame (35 มม.)
2. ขนาดเซนเซอร์ ความละเอยีด ไมน่้อยกวา่ 20 MP 
3. ระบบออโต้โฟกสัไมน่้อยกวา่ 11 จดุ 
4. ถา่ยต่อเนื่องไมน่้อยกวา่ 5 เฟรม ต่อ 1 วนิาที 
5. ความไวแสงไมน่้อยกวา่ 100-256000 
6. หน้าจอสัมผัส 
7. กนัฝุ่นและน้ า (ม ีWeather Seal) 
8. ม ีwifi  NFC 
9. รองรับการ์ด SD และ CF Card หรือ ทั้ง 2 ประเภท 
10. รองรับ USB 3.0 และ HDMI 
11. เลนส์ซูมมชีว่งเลนส์ไมน่้อยกวา่ 24-70 มม. 
12. เลนส์ซูมมรูีรับแสงเร่ิมต้นไมเ่กนิ 2.8
(ราคาตลาด)

300,000 300,000 ส านกัปลัดฯ

108 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องบันทึกภาพเคล่ือนไหว จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 150,000 บาท มี
คุณสมบัติดังนี้ 
1.ขนาดเซ็นเซอร์ไมน่้อยกวา่ 1/3 นิ้ว 
2.บันทึกภาพไมต่่ ากวา่ระบบ FullHD ขนาด 1920x1080 P ที่ 60 
เฟรม/วนิาที 
3.ซูมภาพด้วยระบบ Optical Zoom Lens ไมน่้อยกวา่ 18 เท่า 
4.ซูมภาพด้วยระบบ Digital Zoom ไมน่้อยกวา่ 48 เท่า 
5.ใชไ้ด้ทั้งระบบ Auto และ Manual 
6.จอภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 3.5 นิ้ว และชอ่งมองภาพมขีนาดไมต่่ ากวา่ 
0.5 นิ้ว 
7.มชีอ่งเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม. 
8.มชีอ่งเสียบไมโครโฟน 
9.โอนถา่ยขอ้มลูด้วยระบบ HDMI 
10.บันทึกขอ้มลูด้วยเมมโมร่ีการ์ด 2 ชอ่ง
(ราคาตลาด)

150,000 150,000 ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

109 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีด ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าพิมาย
(ราคาตลาด)

12,000 12,000 ส านกัปลัดฯ

110 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 15 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2559) ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ 
อ.ห้วยแถลง, อ.สีค้ิว, อ.จักราช, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายนิติการฯ
 ส านักปลัดฯ

82,500 82,500 ส านกัปลัดฯ

111 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน จ านวน 8 ตู้ ๆ ละ 7,500 
บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ อ.ห้วยแถลง,
 อ.จักราช, ฝ่ายศูนย์ประสานงาน, ฝ่ายนิติการฯ ส านักปลัดฯ

60,000 60,000 ส านกัปลัดฯ

112 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพัดลมต้ังพื้น ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 1,750 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ อ.พิมาย, อ.สีค้ิว, 
อ.โนนสูง

7,000 7,000 ส านกัปลัดฯ

113 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ
 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
15,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) ส าหรับศูนย์
ประสานงานฯ อ.พมิาย, อ.สีค้ิว

30,000 30,000 ส านกัปลัดฯ

114 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,500 ANSI Lumens จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 24,000 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2559) ส าหรับศูนย์ฯ 
อ.สีค้ิว, อ.โนนสูง

48,000 48,000 ส านกัปลัดฯ

115 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2559) ส าหรับใช้ในราชการ
ฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น ส านักปลัดฯ และศูนย์ประสานงานฯ 
อ.ชุมพวง, อ.สูงเนิน

28,200 28,200 ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

116 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานมีพนักพิงและที่วางแขน จ านวน 25 ตัว ๆ ละ 
2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ 
อ.จักราช, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น 
ส านักปลัดฯ

50,000 50,000 ส านกัปลัดฯ

117 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงาน 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000
 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ อ.บัวใหญ่

14,000 14,000 ส านกัปลัดฯ

118 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น แบบขวดพลาสติกคว่ า จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์
ประสานงานฯ อ.สีดา, อ.ห้วยแถลง

20,000 20,000 ส านกัปลัดฯ

119 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือชุดโชว์ฟารับแขก จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ อ.บัวใหญ,่ อ.ห้วยแถลง, 
อ.บัวลาย, อ.สูงเนิน

60,000 60,000 60,000 60,000 ส านกัปลัดฯ

120 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2559) ส าหรับฝ่ายนิติการฯ,ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ

55,300 55,300 ส านกัปลัดฯ

121 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโทรสาร ชนิดกระดาษความร้อน จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 
7,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับใช้ในราชการส านักปลัดฯ
, ศูนย์ประสานงานฯ อ.สีค้ิว, อ.จักราช,อ.ปักธงชัย

60,000 60,000 ส านกัปลัดฯ

122 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับใช้ในราชการศูนย์ประสานงานฯ 
อ.จักราช, อ.โนนสูง

40,000 40,000 ส านกัปลัดฯ

123 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประกอบด้วย 
1.ไมค์ลอยพร้อมขาไมค์ต้ังโต๊ะ จ านวน 2 ชุดๆ ละ 3,230 บาท 
2.ล าโพง 2 ขนาด 18 นิ้ว พร้อมขาต้ัง จ านวน 1 คู่ ๆ ละ 14,500
 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับใช้ในราชการศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอพิมาย

20,960 20,960 ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

124 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือไมค์ลอยพร้อมขาไมค์ต้ังโต๊ะ จ านวน 6 ชุดๆ ละ 3,230 บาท  
 (ราคาตามท้องตลาด) ส าหรับใช้ในราชการศูนย์ประสานงานฯ 
อ.บัวใหญ,่ อ.ชุมพวง, อ.สีดา, อ.สีค้ิว, อ.เมืองยาง

19,380 19,380 ส านกัปลัดฯ

125 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปั้มน้ าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ และถังเก็บน้ า 2000 
ลิตร จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
ส าหรับศูนย์ประสานงานฯ อ.บัวลาย

20,000 20,000 ส านกัปลัดฯ

126 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือหม้อต้มไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) ส าหรับใช้ในราชการศูนย์ประสานงานฯ อ.สีค้ิว

10,000 10,000 ส านกัปลัดฯ

127 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 2เคร่ือง ๆ ละ 11,000 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ สิงหาคม 2559) ส าหรับใช้ใน
ราชการศูนย์ประสานงานฯ 
อ.บัวใหญ,่ อ.สีค้ิว

22,000 22,000 ส านกัปลัดฯ

128 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 22 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท  (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

352,000 ส านกัปลัดฯ

129 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
30,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

60,000 ส านกัปลัดฯ

130 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน
 3 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

23,700 ส านกัปลัดฯ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

131 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า (18 
หนา้/นาท)ี จ านวน 16 เคร่ืองๆ ละ 2,600 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

41,600 ส านกัปลัดฯ

132 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

17,200 ส านกัปลัดฯ

133 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 
2,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

12,500 ส านกัปลัดฯ

134 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 24 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

91,200 ส านกัปลัดฯ

135 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีจ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 250,000 
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

250,000 ส านกัปลัดฯ

136 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คันๆ ละ 40,800 บาท (ราคาตามมาตราฐาน
ครุภณัฑ์)

40,800 ส านกัปลัดฯ
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137 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 19,600 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

19,600 19,600 19,600 19,600       ส านกัปลัดฯ

138 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48
 นิ้ว ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล จ านวน
 1 เคร่ืองๆ ละ 21,300 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

21,300 ส านกัปลัดฯ

139 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน
 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 3 เคร่ืองๆ
 ละ 32,400 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

97,200 ส านกัปลัดฯ

140 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน 
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ืองๆ 
ละ 40,200 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

40,200 ส านกัปลัดฯ

141 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 11,000 
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

11,000 ส านกัปลัดฯ

142 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือจอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR P10 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 1,300,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) มี
คุณสมบติัดังนี้
-ความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 10,000 dots
-CABINET SIZE ไมน่อ้ยกว่า 0.96x0.96 เมตร จ านวน 12 ตู้ 
(ขนาดไมน่อ้ยกว่า 11.06 ตร.ม.) พร้อมอปุกรณ์ต่อพว่ง (ราคา
รวมค่าติดต้ัง)

1,300,000 ส านกัปลัดฯ
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143 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิตอล จ านวน 2 ตัวๆ ละ 190,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.ขนาดเซนเซอร์ ไม่น้อยกว่า Full Frame (35 มม.)
2.เซนเซอร์ ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 28 ล้านพิกเซล
3.ระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 50 จุด 
4.ถ่ายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 เฟรม ต่อ 1 วินาที 
5.มี WIFI เพื่อให้ง่ายต่อการแชร์ภาพ
6.รองรับหน่วยความจ าทั้งแบบSD CARDและCF CARD หรือ ทั้ง 2
 ประเภท 
7.หน้าจอระบบสัมพัส และรองรับUSB ไม่ต่ ากว่า 2.0 และ HDMI
8.มีเลนส์พร้อมใช้งาน ทางยาวโฟกัส ไม่น้อยกว่า 24-70 มม.

380,000 ส านกัปลัดฯ

144 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องบันทึกภาพเคล่ือนไหว  จ านวน 2 ตัวๆ ละ 190,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.ขนาดเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
2.การบันทึกภาพไม่ต่ ากว่า 4K
3.ซูมภาพด้วยระบบ Optical Zoom Lens ไม่น้อยกว่า 10 เท่า 
4.ซูมภาพด้วยระบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 20 เท่า 
5.ใช้ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual 
6.จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
7.จอภาพระบบสัมผัส และมีช่องเสียบหูฟัง
8.มีช่องเสียบไมโครโฟน 
9.มีช่องเสียบส่ือบันทึกข้อมูลแบบ SD Card อย่างน้อย 2 ช่อง
10.โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ HDMI -รองรับ USB 3.0

380,000 ส านกัปลัดฯ

145 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,750 
บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

3,500 ส านกัปลัดฯ
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146 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ปฏบิติังาน ปรับระดับได้ มพีนกัพงิสูง และที่วางแขน
 จ านวน 1 ตัวๆ ละ 14,000 บาท  (ราคาตามทอ้งตลาด)

14,000 ส านกัปลัดฯ

147 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะปฏบิติังาน 4 ฟตุ พร้อมเกา้อี้ จ านวน 4 ชุดๆ ละ 
7,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

28,000 ส านกัปลัดฯ

148 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือชุดโชว์ฟารับแขก จ านวน 1 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 
(ราคาตามทอ้งตลาด)

15,000 15,000 15,000 ส านกัปลัดฯ

149 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้แถวนั่งรอผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 
6,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) เพื่อใช้ในราชการสถานี
ขนส่งอ าเภอโชคชัย

120,000 120,000 120,000 120,000     ส านกัปลัดฯ

150 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้มพีนกัพงิ จ านวน 3 
ชุดๆ ละ 2,500 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

7,500  ส านกัปลัดฯ

151 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องเว็บแคม จ านวน 37 ตัวๆ ละ 1,200 บาท (ราคา
ตามทอ้งตลาด) มคุีณสมบติั ดังนี้
-มเีซนเซอร์ความละเอยีด 1080p HD
-เกบ็ภาพวัตถุที่คุณต้องการถ่ายได้อย่างชัดเจนด้วยโฟกสัอตัโนมติั
-ไมโครโฟนในตัว

44,400 ส านกัปลัดฯ

152 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือชุดล าโพง 4 นิ้ว มคุีณสมบติัดังนี้
(2.1) SAAG (Multy) + BLUETOOTH,FM, USB Black  
จ านวน 37 ชุดๆ ละ 1,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)

37,000 ส านกัปลัดฯ

153 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19
 นิ้ว) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖ เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

64,000 กองสาธารณสุข

154 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ชุดรับแขก จ านวน ๑ ชุด (ราคาตลาด) 15,000 กองสาธารณสุข
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155 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบกิฟตุ จ านวน ๑ เคร่ือง (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ณ สิงหาคม 2559)

15,000 กองสาธารณสุข

156 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น แบบต่อทอ่ขนาด ๒ กอ๊ก จ านวน ๑ 
เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ณ สิงหาคม 2559)

26,000 กองสาธารณสุข

157 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็ก ๒ บาน จ านวน ๒ ตู้ (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ณ สิงหาคม 2559)

11,000 กองสาธารณสุข

158 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือ โต๊ะปฏบิติังานขนาด ๔ ฟตุ ๑๐ ชุด พร้อมเกา้อี้ม ีพนกั
พงิกลางมล้ีอเล่ือนมทีี่เทา้แขนและโช๊คแกส็
-โต๊ะปฎบิติังาน ราคา ๔,๕๐๐บาท
- เกา้อี้ท างาน ราคาตัวละ ๒,๕๐๐บาท ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท รวม
เปน็เงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (ราคาตลาด)

70,000 กองสาธารณสุข

159 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า ๑๘ 
ล้าน พกิเซล (ราคาตลาด)

12,990 กองสาธารณสุข

160 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บทียีู เคร่ืองละ ๓2,4๐๐ 
บาท จ านวน ๔ เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

64,800 กองสาธารณสุข

161 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี จ านวน 
๔ เคร่ืองๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท
 (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ณ สิงหาคม 2559)

34,000  กองสาธารณสุข

162 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองพน่สารเคมใีนงานปอ้งกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
แบบติดต้ังรถยนต์ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 950,160 บาท 
(ราคาตลาด)

1,900,320  กองสาธารณสุข

163 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร .เคร่ืองพน่หมอกควันชนดิสะพายไหล่ จ านวน 60 เคร่ืองๆ ละ 
59,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

3,540,000  กองสาธารณสุข
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164 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกั แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 3 
เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

60,000 กอง
สาธารณสุข

165 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ ติดต้ังตู้ระบบดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉิน โดยระบบการแพทย์ทางไกล ปี
ละจ านวน 2 ระบบ ระบบละ 410,000 บาท
เร่ิมติดต้ังที่สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์
1. โพธิก์ลาง
2. วัดมว่ง
3. ส่วนราชการในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ใหบ้ริการประชาชนเปน็จ านวนมาก หรือที่ต้ังอยู่ในแหล่ง
ชุมชนหนาแนน่ หรือสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(ราคาทอ้งตลาด)

820,000 820,000 820,000 820,000 กองสาธารณสุข

166 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 11 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 2,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

27,500 กองสาธารณสุข

167 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความเข้มแสงจ านวน ๒ เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด) 59,920 กองสาธารณสุข
168 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดระดับเสียงจ านวน ๑ เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด) 115,000 กองสาธารณสุข
169 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองปรับเทยีบความถูกต้องของเสียง จ านวน ๑ เคร่ือง (ราคา

ทอ้งตลาด)
40,000 กองสาธารณสุข

170 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟตุ 
จ านวน ๖ ชุด
(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หา
ซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด)

26,700 กองสาธารณสุข
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171 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ส านกังาน จ านวน ๖ ชุด (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด)

11,700 กองสาธารณสุข

172 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้บานเล่ือนทบึ 5 ฟตุ จ านวน 2 ชุด (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏ
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ทอ้งตลาด)

10,200 กองสาธารณสุข

173 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้บานเล่ือนกระจก 5 ฟตุ จ านวน 2 ชุด (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ทอ้งตลาด)

10,300 กองสาธารณสุข

174 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโทรศัพท ์จ านวน ๒ เคร่ือง (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏใน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด ) 

1,390 กองสาธารณสุข

175 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น หรือชนดิแขวน 
ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน ๑ เคร่ือง (บญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ธันวาคม2561)

28,600 กองสาธารณสุข

176 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนงั ขนาด 24,๐๐๐ 
บทียีู จ านวน ๓ เคร่ือง (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ธันวาคม 
2561)

84,000 กองสาธารณสุข

177 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลม
ระดับสูงไมต่่ ากว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอม็ จ านวน ๕ เคร่ือง (บญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ธันวาคม 2561)

235,000 กองสาธารณสุข

1685





(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

178 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
 ฉบบัเดือนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มนีาคม 
2562)

34,000 กองสาธารณสุข

179 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000
 บาท จ านวน ๑ เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมนีาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มนีาคม 2562)

15,000 กองสาธารณสุข

180 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน ๒ เคร่ือง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบั
เดือนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มนีาคม 2562)

5,000 กองสาธารณสุข

181 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 
จ านวน 1 ชุด (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มนีาคม 2562)

23,000 กองสาธารณสุข

182 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ส าหรับจัดเกบ็ข้อมลูแบบภายนอก (External Storage)
 จ านวน 1 ชุด (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมนีาคม 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มนีาคม 2562)

570,000 กองสาธารณสุข

183 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ระบบศูนย์แพทย์ทางไกล จ านวน 1 ชุด ราคา 5,500,000 
บาท (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
แต่หาซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด)

5,500,000
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184 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

ติดต้ังเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุสูง 30.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 
(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หา
ซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด)

422,895.80 กองสาธารณสุข

185 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนดิประจ าที่ ขนาด 40 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ธันวาคม 2561)

30,000 กองสาธารณสุข

186 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนดิมอืถือ 5 วัตต์ จ านวน ๓ 
ชุด (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ธันวาคม 2561)

36,000 กองสาธารณสุข

187 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภยัเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
 พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมอืตรวจหวัใจ
 สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชั้นสูง จ านวน 1 คัน (บญัชีนวัตกรรม
ไทยโดยส านกังบประมาณฉบบัเพิ่มเติม กรกฎาคม พ.ศ.2561) 

5,570,500 5,570,500 5,570,500 กองสาธารณสุข

188 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภยัเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่
 พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมอืตรวจหวัใจ
 สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชั้นสูง จ านวน 1 คัน (บญัชีนวัตกรรม
ไทยโดยส านกังบประมาณฉบบัเพิ่มเติม กรกฎาคม พ.ศ.2561)

6,070,500 6,070,500 6,070,500 กองสาธารณสุข

189 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ทางการแพทย์

เคร่ืองอลัตราซาวด์ จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ ๑2๐,๐๐๐ บาท
(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

190 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ทางการแพทย์

เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ ๒0๐,๐๐๐ บาท
(ราคาตามทอ้งตลาด)

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.03)
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(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

191 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 5,000 
บาท 
ราคาตามราคาทอ้งตลาด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

10,000 5,000 กองแผนและ
งบประมาณ

192 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซ้ือเกา้อี้ท างาน มล้ีอเล่ือน ปรับระดับได้ จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 
2,000 บาท  ราคาตามราคาทอ้งตลาด เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559  

4,000 2,000 กองแผนและ
งบประมาณ

193 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 6  เคร่ือง ๆ ละ 
16,000 บาท ราคาตามมาตรฐาน ICT เมื่อวันที่ 11 มนีาคม 
2559

32,000 32,000 กองแผนและ
งบประมาณ

194 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ Network 
แบบที่ 1 จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บาท (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

15,800 15,800 กองแผนและ
งบประมาณ

195 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท  ราคาตามมาตรฐาน ICI 
เมื่อวันที่ 11 มนีาคม 2559

17,000 กองแผนและ
งบประมาณ

196 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 
3,200 บาท  ราคาตามมาตรฐาน ICT เมื่อวันที่ 11 มนีาคม 
2559

3,200 3,200 กองแผนและ
งบประมาณ

197 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซ้ือตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน ขนาดไมน่อ้ยกว่า 118x40x86 ซม.
 จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท  ราคาตามราคาทอ้งตลาด  
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

6,000 6,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

198 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบแฟม้แขวน ชนดิ 2 ล้ินชัก จ านวน 4 ตู้ ๆ 
ละ 3,000 บาท  ราคาตามราคาทอ้งตลาด  เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560

3,000 3,000 กองแผนและ
งบประมาณ

199 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซ้ือเคร่ืองฉายแผ่นทบึ จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 32,900 บาท  
ราคาตามราคาทอ้งตลาด  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

32,900 กองแผนและ
งบประมาณ

200 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร
1.ขนาดที่ก าหนดเปน็แบบท าลายขั้นต่ าต่อคร้ังๆละ 20  แผ่น  
2.ขนาดกระดาษที่ย่อยไมก่ว้างกว่า 4 มลิลิเมตร 
3.รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

32,000 กองแผนและ
งบประมาณ

201 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กล้องดูดาว 3 แบบ (แบบที่ 1) กล้องดูดาว
ประเภทผสมจ านวน 1 เคร่ือง (แบบที่ 2) กล้องดูดาวสะทอ้น
แสง จ านวน 1 เคร่ือง (แบบที่ 3) กล้องดูดาวหกัเหแสง จ านวน
 1 เคร่ือง (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด) (ราคาทอ้งตลาด)

200,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

202 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา จัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ จ านวน 1 
ชุดๆละ 14 เคร่ือง ประกอบด้วย 
1.อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบคู่) 
2.อุปกรณ์โยกกรรเชียงคู่ 
3.อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-หน้าท้อง 
4.อุปกรณ์บดิเอวและย่ าเท้าสลับ 
5.อุปกรณ์ล้อหมุนยึดหยุ่นหวัไหล่คู่ 
6.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ 
7.อุปกรณ์ดัดหลังคู่ 
8.อุปกรณ์บริหารแขน-หวัไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หบุยกตัวล้อเล่ือน) 
9.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อมือ-หวัไหล่ (แบบมือ-หวัไหล่คู่) 
10.อุปกรณ์ซิดอัพกล้ามเนื้อท้อง (แบบยกน้ าหนักตัวเอง) 
11.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อสะโพกและแบบเดินย้ าเท้าสลับข้าง (แบบแกวง่ตัว-
เดินย่ าเท้าคู่) 
12.อุปกรณ์ยกน้ าหนักกล้ามเนื้อหวัไหล่ (แบบนั่ง-ยกทีละข้าง) 
13.อุปกรณ์บริหารหวัไหล่แบบนั่งหมุน (แบบนั่งหมุนทีละข้าง) 
14.อุปกรณ์ยกน้ าหนักแบบยืนต่างระดับ (แบบยืน-ต่างระดับ) (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคาในท้องตลาด (ราคา
ท้องตลาด)

800,000 กองแผนและ
งบประมาณ

203 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็เอกสารระบบรางเล่ือน ชนดิมอืผลัก 8 ตู้ จ านวน 5 ชุดๆ 
ละ 89,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด) เปน็เงิน 445,000 บาท 

      178,000          89,000 กองแผนและ
งบประมาณ

204 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

         11,000          11,000 กองแผนและ
งบประมาณ

205 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 4,500 
บาท เปน็เงิน 18,000 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

           4,500            4,500 กองแผนและ
งบประมาณ
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งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

206 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ท างาน จ านวน 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เปน็เงิน 8,000 
บาท (ราคาทอ้งตลาด)

           2,000            2,000 กองแผนและ
งบประมาณ

207 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

           3,000 กองแผนและ
งบประมาณ

208 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก จ านวน 1 หลังๆ ละ 2,900 บาท (ราคา
ทอ้งตลาด)

           2,900 กองแผนและ
งบประมาณ

209 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19
 นิ้ว) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท เปน็เงิน 48,000 
บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

         48,000 กองแผนและ
งบประมาณ

210 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท เปน็
เงิน 22,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

         22,000 กองแผนและ
งบประมาณ

211 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 2,500
 บาท เปน็เงิน 17,500 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

         10,000            7,500 กองแผนและ
งบประมาณ

212 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 600 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

    2,280,000 ทกุส่วนราชการ
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รับผิดชอบหลกั

213 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือแผงวงจรเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย ชนดิ Blade ส าหรับตู้
 Enclosure/Chassis แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง ราคา 
200,000 บาทต่อชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

600,000 กองแผนและ
งบประมาณ

214 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือตู้ส าหรับติดต้ังเคร่ืองแมข่่ายชนดิ Blade 
(Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
410,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

410,000 410,000 กองแผนและ
งบประมาณ

215 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือแผงวงจรเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย ชนดิ Blade ส าหรับตู้
 Enclosure/Chassis แบบที่ 1 จ านวน 3 แผงวงจรๆ ละ 
200,000 บาทเปน็เงิน 600,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

600,000 600,000 กองแผนและ
งบประมาณ

216 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออปุกรณ์ส าหรับจัดเกบ็ข้อมลูแบบภายนอก External 
Storage จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 580,000บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

580,000 580,000 กองแผนและ
งบประมาณ

217 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 130,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

130,000 130,000 กองแผนและ
งบประมาณ
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218 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟา้ 3 เฟส) 
- มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ยกว่า 10kVA (8,000 Watts) 
- มชี่วงแรงดันไฟฟา้input (VAC) แบบ 3 เฟส ไมน่อ้ยกว่า 
380+/-20% 
- มชี่วงแรงดันไฟฟา้ Output (VAC) ไมม่ากกว่า 220+/-1% 
- สามารถส ารองไฟฟา้ที่ Full Load ได้ไมน่อ้ยกว่า 10 นาท ี
เคร่ืองละ 270,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์)

270,000 270,000 กองแผนและ
งบประมาณ

219 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานงานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท เปน็เงิน 
16,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

         32,000          32,000  กองแผนและ
งบประมาณ

220 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฎบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 2 ชุด ราคา 3,800 บาทต่อชุด (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

           7,600            7,600  กองแผนและ
งบประมาณ

221 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 
 2,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

           7,500            7,500  กองแผนและ
งบประมาณ
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222 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ระบบฉายภาพ 1 ระบบ
-Fulldome.pro มเีดียเซิร์ฟเวอร์ (12 Outputs) 1 เคร่ือง
-เคร่ืองฉายภาพแบบ Laser + เคร่ืองฉายภาพส ารอง 13 เคร่ือง
-อปุกรณ์ยึดเคร่ืองฉายภาพรอบขอบโดม 12 ชุด
-กล่องบรรจุเคร่ืองฉายภาพ 13 กล่อง
-ตู้แร็คส าหรับบรรจุเคร่ือง server 1 ตู้
(ราคาทอ้งตลาด)

4,461,000 กองแผนและ
งบประมาณ

223 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุด Calibration ส าหรับปรับเทยีบภาพ 1 ชุด
-กล้องถ่ายรูป 1 เคร่ือง
-เลนส์ฟชิอายส์ 1 ชิ้น
-ขาต้ังกล้องแบบ 3 ขา 1 ชิ้น
(ราคาทอ้งตลาด)

94,200 กองแผนและ
งบประมาณ

224 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ส าหรับควบคุม 1 ชุด
-คอมพวิเตอร์ควบคุมการฉายภาพ 1ชุด
-เคร่ืองควบคุมการท างานระยะไกล(แทบ็เล็ต) 1 ชุด 
-ชุดสายเคเบิ้ลส าหรับเชื่อมต่ออปุกรณ์ 4 ชุด (ราคาทอ้งตลาด)

50,800 กองแผนและ
งบประมาณ

225 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองผสมเสียงแบบดิจิตอลส าหรับระบบเสียง 1 ชุด
(ราคาทอ้งตลาด)

145,000 กองแผนและ
งบประมาณ

226 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 1 เคร่ือง
(ราคาทอ้งตลาด)

20,500 กองแผนและ
งบประมาณ
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227 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ซอฟทแ์วร์ 1 ระบบ
-ซอฟทแ์วร์ Fulldome.pro ส าหรับการปรับเทยีบระบบฉาย
ภาพอตัโนมติั 1 หนว่ย
-ซอฟทแ์วร์ Fulldome.pro ส าหรับการปรับเทยีบเวอร์ชั่น
ส าหรับเคร่ืองแทบเล็ต 1 หนว่ย
-ซอฟทแ์วร์ Fulldome.pro มเีดีย
เพลเยอร์ 1 หนว่ย
-ซอฟทแ์วร์ทอ้งฟา้จ าลอง Event
Horizon (ขอบฟา้เหตุการณ์) 1 หนว่ย
(ราคาทอ้งตลาด)

5,008,500 กองแผนและ
งบประมาณ

228 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่
นอ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 45 เคร่ือง ๆ 16,000 บาท (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

240,000 160,000 กองการเจ้าหนา้ที่

229 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 45 เคร่ือง ๆ ละ 
2,500 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพวิเตอร์)

37,500 25,000 กองการเจ้าหนา้ที่

230 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 20 เคร่ือง ๆ
 ละ 3,300 บาท จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) ณ วันที่ 11 มนีาคม 2559

16,500 16,500 กองการเจ้าหนา้ที่

231 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เคร่ือง จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สิงหาคม  2559

32,000 กองการเจ้าหนา้ที่
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232 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวด า ความเร็ว 50 แผ่นต่อ
นาท ีจ านวน 1 เคร่ืองจัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
สิงหาคม  2559

210,000 กองการเจ้าหนา้ที่

233 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมต้ังพื้น ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง ไมป่รากฏในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด 
(ราคาทอ้งตลาด)

6,000 กองการเจ้าหนา้ที่

234 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ พร้อมเกา้อี้  จ านวน ปลีะ 10 ชุด ไม่
ปรากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ทอ้งตลาด (ราคาทอ้งตลาด)

75,000 กองการเจ้าหนา้ที่

235 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กบานทบึ ชนดิ 2 บาน จ านวนปลีะ 5 หลัง จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สิงหาคม  2559

30,000 กองการเจ้าหนา้ที่

236 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง   จ านวนปลีะ 5 หลัง ไมป่รากฏ
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์แต่หาซ้ือได้ตามราคาใน
ทอ้งตลาด (ราคาทอ้งตลาด)

50,000 กองการเจ้าหนา้ที่

237 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ปรับระดับ มทีี่วางแขน จ านวนปลีะ 5 ตัว เปน็
ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชีราคามารตรฐานครุภณัฑ์ แต่หาซ้ือ
ได้ตามราคาในทอ้งตลาด (ราคาทอ้งตลาด)

15,000 15,000 กองการเจ้าหนา้ที่

238 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และ
ส่ิงกอ่สร้าง

ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น แบบขวดพลาสติกคว่ า จ านวน 1 
เคร่ือง เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
แต่หาซ้ือได้ตามราคาในทอ้งตลาด (ราคาทอ้งตลาด)

10,000 กองการเจ้าหนา้ที่
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239 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)
 ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย จ านวนปลีะ 4 ชุด ราคาชุดละ
 3,800 บาท
 เปน็เงิน 15,200 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

         15,200 กองการเจ้าหนา้ที่

240 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 2 
คัน (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

         40,800 กองการ
เจ้าหนา้ที่

241 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.ตู้เกบ็เอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 50 หลังๆ ละ 5,500.- บาท เป็น
เงิน 275,000.- บาท (ราคาตามมาตรฐาน)
2.โต๊ะท างาน 5 ฟุต พร้อมเกา้อี้ท างานทรงสูงมพีนักพิงและที่วางแขนมี
ล้อเล่ือนหมนุได้ จ านวน 1 ชดุ ๆ ละ 11,500.- บาท
3.โต๊ะท างาน 4 ฟุต จ านวน 20 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 
100,000.- บาท 
4.โต๊ะท างานเหล็ก 3.5 ฟุต จ านวน 20 ตัวๆละ 4,500.- บาท เป็นเงิน 
90,000.- บาท
5.เกา้อี้ปรับระดับมทีี่วางแขน จ านวน 30 ตัวๆ ละ 2,000.- บาท เป็นเงิน
 60,000.- บาท
6.เคร่ืองถา่ยเอกสาร ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 
180,000.- บาท เป็นเงิน 540,000.- บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

1,319,500 1,319,500 ส านกัการคลัง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

7.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไมต่่ ากวา่ 24,000 บีทีย ูจ านวน 7 เคร่ืองๆ 
ละ 32,400.- บาท เป็นเงิน 226,800.- บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
8.ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไมน่้อยกวา่ 1.18x0.40x0.87 เมตร  
จ านวน  2 หลังๆ ละ 4,500.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท
9.ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไมน่้อยกวา่ 0.88x0.40x0.87 เมตรจ านวน
 2 หลังๆ ละ 3,600.- บาท เป็นเงิน 7,200.- บาท

242 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 
16,000 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท
2.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที) จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 
158,000 บาท
3.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 4 
เคร่ืองๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
4.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 30 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)

593,000 593,000 ส านกัการคลัง

243 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1.โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรือซอฟแวร์ระบบปฏบิติัการ
โปรแกรมฐานข้อมลู จ านวน 1 โปรแกรม ราคา 300,000 
บาท (ราคาทอ้งตลาด)
2.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
130,000 บาท (ราคากลางมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 11
 มนีาคม 2559)
3.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านกังาน จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 
16,000 บาท เปน็เงิน 64,000 บาท (ราคากลางมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 11 มนีาคม 2559)

494,000 494,000 ส านกัการคลัง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

244 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 2 ชุดๆละ 3,800.- บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์)

7,600 ส านกัการคลัง

245 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สี
  จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 17,000.-บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

17,000 ส านกัการคลัง

246 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

32,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

247 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
2,800 บาท เพื่อใช้ส าหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

5,600 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

248 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณษและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอยีด 16 ล้าน
พกิเซล  จ านวน 1 ตัวๆ ละ 9,000 บาท  เพื่อใช้ส าหรับการ
ปฏบิติังานภายในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- เปน็ครุภณัฑ์ที่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกั
มาตรฐานงบประมาณ ส านกังบประมาณ สิงหาคม 2559

9,000 กองส่งเสริมฯ
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งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

249 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณษและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอยีด 16 ล้าน
พกิเซล  จ านวน 1 ตัวๆ ละ 9,000 บาท  เพื่อใช้ส าหรับการ
ปฏบิติังานภายในศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร
- เปน็ครุภณัฑ์ที่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกั
มาตรฐานงบประมาณ ส านกังบประมาณ สิงหาคม 2559

9,000 กองส่งเสริมฯ

250 สังคมสงเคราะห์  -ค่าครุภณัฑ์
 ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
 -ค่าครุภณัฑ์

 -ค่าครุภณัฑ์โรงงาน
-ค่าครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

1.มอีปุกรณ์เคร่ืองมอืเคร่ืองช่าง ส าหรับใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษา และประกอบชิ้นส่วนกายอปุกรณ์ส าหรับคนพกิาร
รวมถึงการผลิตออกแบบวัตกรรมกายอปุกรณ์ส าหรับคนพกิาร
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
2.จัดซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย
2.1 เคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เทอร์ 160 A จ านวน 1 เคร่ือง
2.2 แทน่ตัดไฟเบอร์ 16" พร้อมมอเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
2.3 สว่านไร้สาย จ านวน 2 เคร่ือง
2.4 เคร่ืองเจีย ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง
2.5 สว่านไฟฟา้ จ านวน 4 เคร่ือง
2.6 ชุดเชื่อมแกส๊ (ชุดใหญ)่ จ านวน 1 ชุด

92,000 92,000 92,000 92,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

251 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล่องไฟถ่ายรูปสินค้าขนาดไมน่อ้ยกว่า 60 x 60 x 60 
ซม. จ านวน 1 ตัว (ราคาทอ้งตลาด)

4,890           กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

252 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล่องไฟถ่ายรูปสินค้าขนาดไมน่อ้ยกว่า 30 x 30 x 30 
ซม. จ านวน 1 ตัว (ราคาทอ้งตลาด)

2,490           กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

253 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง จัดซ้ือเคร่ืองพน่สีไฟฟา้ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จ านวน 1 เคร่ืองๆ 
ละ 4,300 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

4,300 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

254 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ก าลังแรงดันไฟ 220 โวลต์ จ านวน
 1 เคร่ืองๆ ละ 6,500 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

6,500 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.03)
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(บาท)
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(บาท)
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งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

255 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองยิงแมก๊ไฟฟา้ ก าลังแรงดันไฟ 220 โวลต์ ขนาด 
210x250x60 มม. จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 4,000 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

8,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

256 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือแทน่ตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว ก าลังแรงดันไฟ 220 
โวลต์ ขนาด 500x280x600 มม. จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
9,200 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

9,200 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

257 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เตอร์พร้อมอปุกรณ์ มกี าลังแรงดันไฟ 
220 โวลต์ ความถี่ 50/60 Hz จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
20,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

20,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

258 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว แบบต้ังพื้น มปีุ่มปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ ปรับระดับความสูง-ต่ าได้ จ านวน 1 เคร่ืองๆ
 ละ 2,600 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

2,600 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

259 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว แบบขาต้ัง 3 ขา มปีุ่ม
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ และสามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 3,250 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

3,250 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

260 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมปแ์ละอปุกรณ์ ขนาด 12
 นิ้ว จ านวน 1 ชุดๆ ละ 14,000 บาท มรีายละเอยีดดังนี้
1.มกี าลังแรงดันไฟ ขนาด 220 โวลต์
2.มลี าโพง ขนาด 12 นิ้ว
3.ก าลังขับพาวเวอร์แอมป ์100 วัตต์
4.มล้ีอลากส าหรับเคล่ือนย้ายและขาต้ังกลางแจ้ง
(ราคาทอ้งตลาด)

     14,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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รับผิดชอบหลกั

261 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.เคร่ืองปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ขนาด 36,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ือง
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

47,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

262 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 6 ตู้
2.จัดซ้ือตามแบบบญัชีราคามาตรฐาน ครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ สิงหาคม 2559

33,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

263 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

1.ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้
2.จัดซ้ือตามแบบบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ สิงหาคม 2559

25,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

264 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

1.ตู้แช่ ขนาด 20 คิกบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้
2.จัดซ้ือตามแบบบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ สิงหาคม 2559

35,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

265 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.โต๊ะประชุมยาว 8 ตัว
2.โต๊ะประชุมยาว 2 ตัว
3.โต๊ะเข้ามมุ 4 ตัว
4.เกา้อี้ประชุม 30 ตัว
ไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จัดซ้ือ
ตามราคาทอ้งตลาด

90,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

266 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
- ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบสอดแขน ชนดิอตัโนมติั จ านวน 1 
เคร่ือง
- จัดซ้ือตามแบบบญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ
สิงหาคม 2559

70,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

267 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองเสียงหอ้งประชุม ประกอบด้วย 
 1.เคร่ืองควบคุมไมค์ประชุม จ านวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท
 2.ไมค์ประชุมส าหรับประธาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
 3.ไมค์ผู้ร่วมประชุม จ านวน 6 ตัวๆ ละ 3,200 บาท (ราคา
ทอ้งตลาด)

29,500         สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

268 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะเอนกประสงค์หนา้โฟเมกา้ขาว ขาชุบโครเมี่ยม พบัได้ ขนาด
 180 x 75 x 75 ซม. จ านวน 10 ตัวๆ ละ 2,300 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

23,000       สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

269 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ ขาชุบโครเมี่ยม เบาะหนงัมพีนกัพงิ จ านวน 100 ตัวๆ ละ
 900 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

90,000       สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

270 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
- ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า
กว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม

ปกรณ์
วัดม่วง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

271 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์โดยสาร 
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 
ซีซี จ านวน 1 คัน 
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าป ี2559 ณ วันที่ 
11 สิงหาคม 2559

1,214,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

272 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ข้างเตียง 
 จ านวน 100 หลัง
- จัดหาตามราคาทอ้งตลาด ไมป่รากฎในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

350,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

273 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บทียีู จ านวน
 2 เคร่ือง 
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าป ี2559 ณ วันที่ 
11 สิงหาคม 2559

80,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

274 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น-
งานครัว

ที่นอนยางพารา หุ้มพลาสติก ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 100 หลัง 500,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

275 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น-
งานครัว

ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้  
- จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าป ี2559 ณ วันที่ 
11 สิงหาคม 2559

49,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

276 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

27,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

277 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบสอดแขน ชนดิอตัโนมติั จ านวน 1
 ชุด (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

70,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

278 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะปฏบิติังาน ขนาด 5 ฟตุ (ขนาด 154 x78 x 75.3 ซม.)  
พร้อมเกา้อี้ จ านวน 3 ชุด
- จัดหาตามราคาทอ้งตลาด ไมป่รากฎในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

24,000 24,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

279 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะปฏบิติังาน ขนาด 4 ฟตุ (ขนาด 123 x 67 x 75.3 ซม.)  
พร้อมเกา้อี้ จ านวน 4 ชุด
- จัดหาตามราคาทอ้งตลาด ไมป่รากฎในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

28,000 28,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

280 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ชุดรับแขก 5 ที่ เบาะหุ้มหนงั จ านวน 1 ชุด
- จัดหาตามราคาทอ้งตลาด ไมป่รากฎในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

25,000 25,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

281 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น-
งานครัว

เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 100 เตียง
 จ านวน 100 หลัง 
- จัดหาตามราคาทอ้งตลาด ไมป่รากฎในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์

500,000 500,000 สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

282 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน  
10 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

300,000 ส านกัการช่าง

283 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 32 เทา่ กล้อง+ขา+สต๊าฟ จ านวน
 9 เคร่ืองๆ ละ 27,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

243,000 ส านกัการช่าง

284 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองชั่ง (Balance) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 21,400 บาท
(ราคาทอ้งตลาด)

42,800 ส านกัการช่าง

285 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองตอกวัดความหนา จ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,800 บาท  
(ราคาทอ้งตลาด)

21,600 ส านกัการช่าง

286 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองมอื PAVE Tracker electrometer density จ านวน 1 
เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด)

550,000 ส านกัการช่าง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

287 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ือง CLEGG IMPACT SOIL TESTER 20 Kg  for flexible 
 จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด)

397,600 ส านกัการช่าง

288 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองเจาะวัดความหนา CORE DRILLING MACHINE จ านวน 
1 เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด)

116,900 ส านกัการช่าง

289 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ ชนดิ LED สี แบบ Network จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

24,000 ส านกัการช่าง

290 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา และ
เผยแพร่

กล้องดิจิตอล ความละเอยีด 15 ล้านพกิเซล จ านวน 2 เคร่ืองๆ
 ละ 9,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

18,000 ส านกัการช่าง

291 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนดิ 2 บาน จ านวน 6 หลังๆ ละ 5,500 
บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

33,000 ส านกัการช่าง

292 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทกุน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี จ านวน 4 คันๆ ละ 2,500,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2,500,000 2,500,000 ส านกัการช่าง

293 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร สายส่งน้ าผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 100 เมตร จ านวน 40 มว้นๆ
 ละ 35,000 เมตร (ราคาทอ้งตลาด)

1,400,000 ส านกัการช่าง

294 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร หนา้จาน PVC ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,995 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

11,990 ส านกัการช่าง

295 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทกุน้ า 10 ล้อ จ านวน 3 คันๆ ละ 4,500,000 
บาท (ราคาทอ้งตลาด)

4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านกัการช่าง

296 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทกุ 6 ล้อ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 200 แรงมา้ ติดต้ัง
เครนไฮดรอลิค จ านวน 1 คัน
(ราคาทอ้งตลาด)

4,800,000 ส านกัการช่าง
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รับผิดชอบหลกั

297 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง อปุกรณ์ในการขุดเจาะบอ่บาดาล จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ชุดเจาะลม
2.หวัเจาะ
3.ซับต่อแฮมเมอร์เข้ากา้นเจาะ
4.หวัเจาะแดร็กบทิ
5.ซับหวัเจาะแดร็กบทิ
6.หวัเจาะร๊อกบทิ
7.ซับหวัเจาะร็อกบทิ
8.กา้นเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x 3 เมตร
(ราคาทอ้งตลาด)

1,055,000 ส านกัการช่าง

298 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 2,800
 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพวิเตอร์)

16,800 ส านกัการช่าง

299 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์ จ านวน 1  เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

17,000 ส านกัการช่าง

300 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ชนดิLED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี จ านวน 2
 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพวิเตอร์)

6,600 ส านกัการช่าง

301 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ปรับระดับมทีี่วางแขน จ านวน 20 ตัวๆ ละ 2,490 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

49,800 ส านกัการช่าง

302 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 21,000 
บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

63,000 ส านกัการช่าง
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รับผิดชอบหลกั

303 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3  
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

23,700 ส านกัการช่าง

304 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็แบบแปลน หรือแผนที่ขนาด A0 จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 
12,380 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

24,760 ส านกัการช่าง

305 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้เหล็กบนุวม จ านวน 400 ตัวๆ ละ 650 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

260,000 ส านกัการช่าง

306 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะพบัหนา้ขาวโฟเมกา้ จ านวน 200 ตัวๆ ละ 2,100 บาท  
(ราคาทอ้งตลาด)

420,000 ส านกัการช่าง

307 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
3,300 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพวิเตอร์)

6,600 ส านกัการช่าง

308 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก จ านวน 2 คันๆ ละ 
1,920,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,920,000 1,920,000 ส านกัการช่าง

309 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุทา้ยลาด 10 ล้อ ขับเคล่ือน 2 เพลา จ านวน 1 คัน 
คันละ 4,800,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

4,800,000 ส านกัการช่าง

310 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า
กว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทกุน้ า จ านวน 4 คัน คันละ 
2,500,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านกัการช่าง

311 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ จ านวน
 2 คัน คันละ 4,500,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

4,500,000 4,500,000 ส านกัการช่าง

312 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า
กว่า 4,000 ซีซี จ านวน 5 คัน คันละ 1,375,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2,750,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ส านกัการช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

313 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกไมสู่บต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป  จ านวน 42 
คันๆ ละ 787,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

14,953,000 6,296,000 6,296,000 5,509,000 ส านกัการช่าง

314 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง นั่งร้านเหล็ก จ านวน 40 ชุดๆ ละ 1,460 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

58,400 ส านกัการช่าง

315 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านเจาะกระแทก 3 ระบบ จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งตลาด) 5,800 ส านกัการช่าง

316 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ลิฟทย์กรถ สองเสา คานล่าง ขนาด 4 ตัน จ านวน 1 ชุด (ราคา
ทอ้งตลาด)

70,000 ส านกัการช่าง

317 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน แทน่ประกอบเคร่ือง จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งตลาด) 5,700 ส านกัการช่าง

318 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองชาตร์แบตเตอร่ี ขนาด 100A จ านวน 1 เคร่ือง (ราคา
ทอ้งตลาด)

6,800 ส านกัการช่าง

319 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน แมแ่รงยกกระปุ๊กเกยีร์ ขนาด 800 กโิลกรัม จ านวน 1  ตัว 
22,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

22,000 ส านกัการช่าง

320 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าคุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ตู้เชื่อม จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด) 24,000 ส านกัการช่าง

321 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าคุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 7,500 
บาท (ราคาทอ้งตลาด)

15,000 ส านกัการช่าง

322 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน หนิเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,250 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

4,500 ส านกัการช่าง

323 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านเจาะแบบไร้สาย จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,600 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

11,200 ส านกัการช่าง

324 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟา้ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 6,900 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

6,900 ส านกัการช่าง
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325 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้า 4 จังหวะแบบข้อแข็ง จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 
9,500 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

47,500 ส านกัการช่าง

326 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟา้ ขนาด 450 ลิตร/นาท ีจ านวน 4 
เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

44,000 ส านกัการช่าง

327 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศต้ังพื้นแบบเคล่ือนย้ายได้ ขนาด 14,000 
BTU จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 23,200 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

139,200 ส านกัการช่าง

328 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน พดัลมอตุสาหกรรมชนดิต้ังพื้นขนาด 25 นิ้ว จ านวน 40 
เคร่ืองๆ 2,598 บาท (ราคาทอ้งตลาด) 

25,980 25,980 ส านกัการช่าง

329 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 10 เคร่ืองๆ 
ละ 4,308 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

43,080 ส านกัการช่าง

330 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ไฟพาร์ LED ขนาด 3 วัตต์ 54 หลอด จ านวน 16 ชุดๆ ละ 
4,400 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

70,400 ส านกัการช่าง

331 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองควบคุมไฟเวท ีจ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด) 49,230 ส านกัการช่าง

332 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ไฟบมี 230 วัตต์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 4 ชุดๆ ละ 
32,100 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

128,400 ส านกัการช่าง

333 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ขาแขวนชุดหลอดไฟแบบปรับระดับสูง-ต่ า จ านวน 4 ชุดๆ ละ 
5,500 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

22,000 ส านกัการช่าง

334 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มแช่ไดโว่ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง (ราคาทอ้งตลาด) 13,800 ส านกัการช่าง

335 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน (มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 BTU จ าวนวน 10 เคร่ืองๆ ละ 
25,900 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

129,500 129,500 ส านกัการช่าง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

336 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน (มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จ าวนวน 10 เคร่ืองๆ ละ 
32,400 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

162,000 162,000 ส านกัการช่าง

337 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน (มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU จ าวนวน 8 เคร่ืองๆ ละ 
40,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

160,800 160,800 ส านกัการช่าง

338 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน (มรีะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 BTU จ าวนวน 12 เคร่ืองๆ ละ
 51,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

307,200 307,200 ส านกัการช่าง

339 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 5 
เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์)

105,000 ส านกัการช่าง

340 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบดล้อเหล็ก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน จ านวน 4 คันๆ ละ 
3,000,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านกัการช่าง

341 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 9 คันๆ ละ 
814,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

    7,326,000 ส านกัการช่าง

342 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถซ่อมบ ารุงถนนเปน็รถยนต์บรรทกุ ๑๐ ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔
 จังหวะ ตอนทา้ยหลังเกง๋ติดต้ังชุดอปุกรณ์ซ่อมบ ารุงถนน
ประกอบด้วย ถังบรรจุหนิและถังบรรจุน้ ายาง พร้อมชุดควบคุม
ส่ังการท างานภายในตัวรถ จ านวน ๒ คัน ราคาคันละ 
๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาทอ้งตลาด)

25,500,000 25,500,000 ส านกัการช่าง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

343 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองผสมแอสฟลัทช์นดิรีไซเคิล เปน็เคร่ืองซ่อมผิวแอสฟลัท์
ติดต้ังบนแซสซีชนดิหางลาก ๔ ล้อ ส าหรับผลิตส่วนผสมแอส
ฟลัทแ์ละหลอมผิวแอสฟลัทข์องถนน จ านวน ๔ คัน ราคาคันละ
 ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาทอ้งตลาด)

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ส านกัการช่าง

344 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือพดัลมไอเย็น ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร ชนดิต้ัง
พื้นแบบล้อเล่ือน สามารถเคล่ือนย้ายได้ จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 
23,500 บาท รวมเปน็เงิน 141,000 บาท
(ราคาทอ้งตลาด)

141,000      ส านกัการช่าง

345 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ พร้อมเกา้อี้ จ านวน 10 ชุด ราคา
ชุดละ 7,000 บาท รวมเปน็เงิน 70,000 บาท (ราคา
ทอ้งตลาด)

70,000         ส านกัการช่าง

346 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ พร้อมเกา้อี้ จ านวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 12,000 บาท รวมเปน็เงิน 24,000 บาท (ราคา
ทอ้งตลาด)

24,000         ส านกัการช่าง

347 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 10 
แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

20,000         ส านกัการช่าง

348 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนกั ชนดิเคล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง (ราคา
ทอ้งตลาด)

1,500,000    ส านกัการช่าง

349 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
 แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน 15 คันๆ ละ 
814,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

   12,210,000 ส านกัการช่าง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

350 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะหมู่บชูา 9 นิ้ว 9 ตัว 
-ท าด้วยไมเ้นื้อแข็งปดิทอง
-มโีต๊ะหมู่บชูา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
-มฐีานรองโต๊ะหมู่ กว้าง 97 ซม. ยาว 148 ซม. สูงจากพื้นถึง
ยอด 112 ซม.
จ านวน 3 ชุดๆ ละ 29,000 บาท รวมเปน็เงิน 87,000 บาท 
(ราคาตามทอ้งตลาด)

87,000 ส านกัการช่าง

351 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะหมู่บชูา 8 นิ้ว 7 ตัว
-ท าด้วยไมแ้ข็งปดิทอง
-มโีต๊ะหมู่บชูา 7 ตัว ความกว้างตัวละ 8 นิ้ว 
-มฐีานรองโต๊ะหมู่ กว้าง 92 ซม. ยาว 92 ซม. สูงจากพื้นถึง
ยอด 120 ซม.
จ านวน 3 ชุดๆ ละ 23,000 บาท รวมเปน็เงิน 69,000 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

69,000 ส านกัการช่าง

352 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะหมู่บชูา 5 นิ้ว 7 ตัว
-ท าด้วยไมแ้ข็งปดิทอง
-มโีต๊ะหมู่บชูา 7 ตัว ความกว้างตัวละ 5 นิ้ว
-มฐีานรองโต๊ะหมู่ กว้าง 49 ซม. ยาว 59 ซม. สูงจากพื้นถึง
ยอด 73 ซม. จ านวน 3 ชุดๆ ละ 18,000 บาท รวมเปน็เงิน 
54,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

54,000 ส านกัการช่าง

353 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองอดัอากาศ ติดต้ังบนรถยนต์บรรทกุไมน่อ้ยกว่า 6 ล้อ 
จ านวน 1 เคร่ือง
1.เปน็เคร่ืองอดัอากาศแบบเกลียว (Screw)
2.สามารถอดัอากาศได้ไมน่อ้ยกว่า 1,000 ลบ.ฟตุ/นาท ี
3.แรงดันใช้งานสูงสุดไมน่อ้ยกว่า 340 ปอนด์/ตร.นิ้ว (ราคา
ทอ้งตลาด)

12,500,000 ส านกัการช่าง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

354 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือก าจัดผักตบชวา ที่ออกแบบใช้งานก าจัดผักตบชวาและ
วัชพชืต่างๆ ชนดิเปน็ทุ่นลอยน้ า ความกว้างในเรือไมเ่กนิ 3 
เมตร ความยาวไมเ่กนิ 7 เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 3 สูบ 
ระบายความร้อนด้วยน้ า เคร่ืองยนต์มกี าลังแรงมา้ไมน่อ้ยกว่า 
36 แรงมา้ จ านวน 2 ล าๆ ละ 3,500,000 บาท รวมเปน็เงิน
 7,000,000 บาท (ราคาทอ้งตลาด)

7,000,000 7,000,000 ส านกัการช่าง

355 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือทอ้งแบนก าจัดผักตบชวาเอนกประสงค์ ก าลังเคร่ืองยนต์ 
ขนาดไมต่่ ากว่า 36 แรงมา้ น้ าหนกับรรทกุสูงสุดไมน่อ้ยกว่า 
2,500 กโิลกรัม ความกว้างไมน่อ้ยกว่า 2.00 เมตร ความยาว
ตลอดล าเรือไมน่อ้ยกว่า 6 เมตร จ านวน 2 ล าๆ ละ 
1,950,000 บาท รวมเปน็เงิน 3,900,000 บาท 
(ราคาทอ้งตลาด)

3,900,000 3,900,000 ส านกัการช่าง

356 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถปยูาง  จ านวน 1 คัน 
-เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
-เปน็รถปยูางชนดิล้อยาง
-ปรับความกว้างการปยูางได้ 3 - 6 เมตร
-ปรับความหนาการปยูางได้ 
10 - 300 มลิิเมตร
-ความจุกระบะรับวัสดุไมน่อ้ยกว่า 10 ตัน 
(ราคาทอ้งตลาด)

12,000,000 ส านกัการช่าง

357 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 
กโิลวัตต์ จ านวน 3 คันๆ ละ 1,288,000 บาท (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

3,864,000 ส านกัการช่าง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

358 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็แบบแปลนและแผนที่ ขนาด A0  จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
22,400 บาท  
(ราคาทอ้งตลาด)

67,200 ส านกัการช่าง

359 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์สุขาเคล่ือนที่ จ านวน 1 คันๆ ละ 9,500,000 บาท
 -ตัวรถยนต์ชนดิ 6 ล้อ 
 -เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า  
 -ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่ากว่า 200 แรงมา้
 -ภายในมหีอ้งสุขาไมน่อ้ยกว่า 10 หอ้งพร้อมอปุกรณ์ (ราคา
ทอ้งตลาด)

9,500,000 ส านกัการช่าง

360 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1.คอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท
2.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ Network
 แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บาท
3.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
2,500 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

53,400 52,800 กอง
กจิการสภา

361 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

30,000 กอง
กจิการสภา

362 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท (ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

11,000 กอง
กจิการสภา
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

363 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) จ านวน 2 ชุดๆละ 3,800.-บาท  ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

7,600 กอง
กจิการสภา

364 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะปฏบิติังาน 4 ฟตุ พร้อมเกา้อี้ จ านวน 2 ชุด
ไมป่รากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่หาซ้ือได้ตามราคา
ในทอ้งตลาด

23,000 23,000 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

365 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็เอกสารบานเหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) ณ  สิงหาคม  2559

11,000 11,000 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

366 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 50 
แผ่น/นาท ีจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกั
งบประมาณ  ณ  สิงหาคม  2559

210,000 210,000 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

367 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1.คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 
16,000 บาท
2.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า (18/นาท)ี จ านวน
 3 เคร่ือง ๆ ละ 3,300 บาท
3.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 
3,200 บาท จัดหาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ณ วันที่ 11 ม.ีค. 59

67,500 67,500 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

368 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  จัดหาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านกังบประมาณ  ณ  สิงหาคม  2559

787,000 787,000 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

369 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิติดต้ัง หรือแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 26,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
 36,200 บาท (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

72,400 72,400 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

370 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต่่ ากว่า 90 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 1,288,000 1,288,000 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอปุถัมภ ์2

371 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต่่ ากว่า 90 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

1,288,000 1,288,000 1,288,000 โรงเรียนบา้นใหญ่
พทิยาคม

372 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

868,000 868,000 868,000 โรงเรียนสาหร่าย
วิทยาคม

143,360,194 185,293,722 53,890,120 45,137,800 16,376,600 

199 248 43 40 11
รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

1718



1719 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1720 
 

 
 

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตรไป

ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น 
การที่จะประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแผนงานกอน 
เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จองคประกอบ ประกอบดวยกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธี
ในการติดตามและประเมินผล และกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 1. กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ29 และฉบับที่ 3                  
พ.ศ.2561 ขอ 12และขอ 13 
 2. กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคลอง (Relevance) ความเพียงพอ  
(Adequacy) ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
เปนตน 
 3. กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง 
วิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ทั้งในระดับหมูบาน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย 
เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร/หนวยงานตาง ๆ  ลวนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใต
สังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งจะตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ 
 1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
ในทองถิ่นนั้น ๆ  

1.2 เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ 
ประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้นซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ
เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบ  แบบวัดความรู แบบบันทึก
ขอมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้น ๆ  
  1.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ ที่ดินและ
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สิ่งกอสรางตาง ๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการ
เชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย 
 2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผล (plan) เพื่อใหสามารถตอบปญหา
การติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เปาหมายเพื่อ มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น และอธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของยุทธศาสตรที่จะเกิดข้ึนได 
  2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปนสวน
หนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการใชสถิติเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ที่สุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลที่ไมมีคุณภาพยอมสงผลกระทบตอ
การแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูล
จากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตอง
ดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่น 
การติดตาม (monitoring) 
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถิ่นถึง

ระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทําใหหนวยงาน
สามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถิ่นมีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนดําเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาว
มาแลว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลยุทธศาสตร จะเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 

เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวย
เกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1  ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชนที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา  ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  
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 1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร  เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา  สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ 
 1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
 1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  
 1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  
 1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

1.8 การสํารวจและการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูลจปฐ. 
 1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น               
โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 
4.0 
 2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณ
ที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
 2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 
 2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค (SWOT Analysis) ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแกS-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3. ยุทธศาสตรประกอบดวย 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ควรสอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 4.0 
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 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0 
 3.4 วิสัยทศันมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคต
อยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน
นั้น 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร 
 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นป 
 1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชวิเคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) 
 2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดมี
จํานวนเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)   
 3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม และ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตองคงทน ถาวร สามารถใชการไดดีตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
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(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

1.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative)   
 4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 4.1 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
 4.2 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 5. โครงการพัฒนา ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear Objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงาน
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง สภาพท่ีตองการ
ใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะ
ทําที่ไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายหลายกลุมให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใคร ใครคือกลุมเปาหมายรอง 
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป โครงการสอดคลองกับ 

1. ความมั่นคง  
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน  

  3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
  5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
  1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
  3. ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตร 20 ป  
  4. ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
  5. ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  
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  1.การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสงู  
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม  
  3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
  5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0โครงการมีลักษณะและสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน 
  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
  2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
  3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยากร ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัยและการพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกับยุทธศาสตรจังหวัดที่กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ 
เปนโครงการจะตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 
 5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก  

 1. ความประหยัด (Economy)  
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)            
4. ความยุติธรรม (Equity)  
5. ความโปรงใส (Transparency) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอดไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละ
หาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติเงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ มีการกําหนด
ดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การ
กําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
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 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
  1. มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ  
  2. วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  

 3. ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถปฏิบัติงานได  
  4. เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง  
  5. สงผลตอการบงบอกเวลาได 

เสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  1. ยุทธศาสตรพัฒนาที่มีโครงการดําเนินการแลว ยังขาดกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งในสวนของการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ     
  2. แผนพัฒนาบางโครงการยังขาดความชัดเจนดานวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด
ความสําเร็จโครงการ ควรสงเสริมการเรียนรูกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและเขียนโครงการที่ถูกตอง 
  3. การดําเนินโครงการพัฒนา ควรมีการชี้แจง แนะนํา ใหมีการประเมินผลโครงการทุกครั้งที่
ดําเนินโครงการ เพื่อประเมินผลความสําเร็จของโครงการและความคุมคาของโครงการ 
  4. โครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรที่ 1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ และ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ปญหาและความตองการของประชาชนมีจํานวนโครงการใน
พื้นที่มีจํานวนมากยังไมสามารถดําเนินโครงการไดหมด เนื่องจากขอจํากัดเรื่องงบประมาณ 
  5. โครงการตามแผนพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางโครงการยังมี
การจัดทําโครงการโครงสรางพื้นฐานหรือโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ควรตรวจสอบขอมูลพื้นที่ดําเนิน
โครงการและระมัดระวังโครงการที่ซ้ําซอนกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล   
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชวิเคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) 
  2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
  2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดมี
จํานวนเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

2.3 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)   
  3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม และ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดดีตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
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(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)   
  4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
  4.1 วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
  4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 
  5. โครงการพัฒนา ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและดําเนินการ เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 
  5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงาน
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง สภาพท่ีตองการ
ใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะ
ทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายหลายกลุม 
ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใคร คือ กลุมเปาหมายรอง 
  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป โครงการสอดคลองกับ  

1. ความมั่นคง  
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน   

   3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
   4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
   5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
   1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
   3. ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตร 20 ป  
   4. ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
   5. ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไป สูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  
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   1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
   3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
   4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
   5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
  5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะและสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน 
   1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
   2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
   3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยากร ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัยและการพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
  5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกับยุทธศาสตรจังหวัดทีไ่ดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 
  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ 
เปนโครงการจะตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก  

   1. ความประหยัด (Economy)  
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)            
4. ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูความยุติธรรม (Equity)  
5. ความโปรงใส (Transparency) 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอดไดในเชิงประจักษ  
  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและไดผลที่คาดวาจะไดรับ มีการกําหนด
ดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ          
การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
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  5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
   1. มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ  
   2. วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  

  3. ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติงานได  
    4. เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง  
   5. สงผลตอการบงบอกเวลาได  
4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น ตามการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา   
จํานวน 334  แหง  

ที ่ ยุทธศาสตร จํานวน อปท.ที่
ดําเนินการ(แหง) 

จํานวน
(โครงการ) 

เงินงบประมาณ                              
(บาท) 

1 การสานตอแนวทางพระราชดําริ 53       71  9,213,796.14 

2 การพัฒนาการศึกษา 258 1,372 1,148,475,062.63 

3 การพัฒนาการเกษตร 69 114 14,553,404.79 

4 การพัฒนาสังคม 211 775  994,455,603.40 

5 การพัฒนาสาธารณสุข 181 602  453,267,536.53 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 207     1,937  1,076,451,391.08 

7 การท อ ง เที่ ย ว  ศ าสน า-วัฒ น ธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

201 595 63,498,315.57 

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 256 1,516 269,855,995.86 

9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

193   355  22,888,966.83 

10 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

138  286  42,640,027.13 

รวม     7,623  4,095,300,099.96 

 ขอมูลอางอิง รายงานผลการดําเนินโครงการองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 333 แหง (หนา 
259) รวมกับการดําเนินโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (หนา 63)ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 30  กันยายน 2561 
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แผนภูมิ 3 แสดงงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30  กันยายน 2561 

 
 

แผนภูมิ 4  แสดงโครงการที่ใชในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30  กันยายน 2561 
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 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 334 แหง วิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถิ่น โดยใชกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาเปนกรอบในการกําหนดโครงการบรรจุเขา
ยุทธศาสตร บางทองถิ่น จะมีกรอบการพัฒนาที่มียุทธศาสตรเหมือนกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขตจังหวัดนครราชสีมา บางแหงจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่นเปนของตนเอง ดังนั้น การ
วิเคราะหโครงการเพื่อสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวา โครงการในยุทธศาสตรนั้น มี
น้ําหนัก รายละเอียดโครงการเขายุทธศาสตรใดมากที่สุด  อยางเชน ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ จัดใหอยูในยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตรนันทนาการ
หรือกีฬา จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพอเพียง จัดใหอยูในยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เปนตน 

 จากขอมูลขางตน ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา   
มีจํานวนโครงการพัฒนาที่มีจํานวนโครงการมากที่สุด ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1,937 โครงการ 
จํานวนงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการศึกษามากที่สุด คือ 1,148,475,062.63 
บาท จะเห็นวาจํานวนงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาเปนยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา
ใชงบประมาณมากที่สุด รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานใชงบประมาณ จํานวน 1,076,451,391.08 บาท 
  4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
        4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  ในอนาคตควรมุงเนนพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความทั่วถึง พัฒนาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการ
แกไขปญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินคาไปสูสินคา
ชนิดใหมที่มีมูลคาสูง  สงเสริมอาชีพตางๆ พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น พัฒนาสังคม และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ  ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
          1. ควรพัฒนางานประสานแผนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนรูปธรรม  
สามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
          2. ผูบริหารและเจาหนาที่ตองใหความสําคัญกับการประสานแผนอยางจริงจัง  และ
พยายามทําใหแผนพัฒนาประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว 
          3. ควรพัฒนาระบบการประสานแผนและระบบงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  เพื่อให
การประสานแผนบรรลุวัตถุประสงค 
          4. ปจจัยดานงบประมาณ  สงผลตอการจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น  โดยจะสงผลดีในแงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
          5. ปจจัยดานการเมอืง  สงผลตอความสําเร็จในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  พรอมท้ัง
ยังสงผลตอการดําเนินการ  การเมืองมีผลตอความชัดเจนและความตอเนื่องของการกําหนดนโยบายเพื่อการ
ประสานแผน 
           6. การประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการควรปรับให
สอดคลองคูขนาน  เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณไดจริงในทางปฏิบัติ 
           7. ควรปรับโครงสรางการบริหารงานใหเหมาะสมกับบริบทของงาน 
 



 
 
 

         ที่ปรึกษา 
 

รอยตรีหญิง ระนองรักษ   สุวรรณฉวี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ     กิ่งโก             รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา     ขันธะวินะหุ   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
            
 

          คณะทํางาน 
  นายชัยเกียรติ      เกษรบัวทอง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

พ.จ.อ.คมกฤษณ      เงินโพธิ ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศริิอร     คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร         สงคทะเล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นางสาวปยวรรณ    ประสงคหิงษ    ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ    ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
บุคลากรกองแผนและงบประมาณทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


