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คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
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ปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดข้ึน 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถ่ิน  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

  3.2 การเกษตร 1 5,000,000 1 5,000,000

รวม 1 5,000,000 1 5,000,000

  2.1 การศึกษา 190 84,018,605 139 77,168,605 137 76,868,605 466 238,055,815

รวม 190 84,018,605 139 77,168,605 137 76,868,605 466 238,055,815

  2.2 สาธารณสุข 5 7,394,960 5 7,394,960 5 7,394,960 15 22,184,880

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม 5 7,394,960 5 7,394,960 5 7,394,960 15 22,184,880

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 244 291,887,000 244 291,887,000

รวม 244 291,887,000 244 291,887,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร

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

 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 2 9,323,000 1 1,500,000 3 10,823,000

รวม 2 9,323,000 1 1,500,000 3 10,823,000

  1.1 บริหารงานทั่วไป

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 1 500,000

รวม 1 500,000 1 500,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 800,000 1 800,000

รวม 1 800,000 1 800,000

รวมทั้งสิ้น 444 398,923,565 145 86,063,565 142 84,263,565 731 569,250,695

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.02)

1 ขุดอางเก็บน้ําแกม
ลิงคายสุรนารี

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
อุทกภัย โดยการเก็บ
กักและชะลอน้ํากอน
ไหลลงสูพื้นที่ราบลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อเพิ่มพ้ืนที่เก็บกัก
น้ํา (แกมลิง) ไวใช
ประโยชนในฤดูแลง 
ตามนโยบายของรัฐบาล
3.เพื่อเปนแหลงน้ํา
ตนทุนไวอุปโภค 
บริโภค และ
เกษตรกรรมในฤดูแลง
สําหรับประชาชนที่อยู
โดยรอบ

อุดหนุนสวนราชการเพ่ือ
ดําเนินการขุดอางเก็บนํ้าแกม
ลิงภายในแปลงเกษตรกรรม 
ทภ.2 ใหมีความกวาง 55 เมตร
 ความยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย
 5 เมตร โดยมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 94,676 ลบ.ม. 
สําหรับดินที่ขุดขึ้นจากแหลงน้ํา
จะใชในการปรับพื้นที่โดยรอบ
ในรัศมีไมเกิน 1 กม.รวมทั้ง
บริจาคใหกับโรงเรียนหรือวัดที่
รองขอ ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
ทภ.๒ กําหนด
(งบมณฑลทหารบกที่ 21 = 
121,900 บาท 
งบสนับสนุนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา = 
5,000,000 บาท)

จุดพิกัดเริ่มตน
SB8800854686 
จุดพิกัดสิ้นสุด
SB8797954853

5,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.สามารถแกไข
ปญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ตําบลโพธิ์กลาง 
ตําบลหัวทะเล และ
ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ไดอยาง
ยั่งยืนแทจริง
2.มีแหลงเก็บกักน้ํา
เพ่ือใชประโยชนใน
ฤดูแลงทั้งดานการ
บริโภค อุปโภค และ
ดานการเกษตรกรรม

มณฑลทหารบก
ที่ 21 คายสุรนารี
สํานักการชาง

5,000,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

4



5 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.02)

1 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

1.เพื่อใหนักเรียนมีลานกีฬา
อเนกประสงคใชซอมและ
แขงขันกีฬาทุกประเภท
2.เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
สําหรับผูเรียน
3.เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม และมี
มาตรฐาน

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง โรงเรียนกฤษณา
วิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด)

410,000 410,000 410,000 รอยละ 95 นักเรียน
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีลานกีฬา
อเนกประสงคที่ใชประโยชน
ไดอยางคุมคา
2.โรงเรียนมีลานกีฬา
อเนกประสงคที่ไดมาตรฐาน
3.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

2 กอสรางรั้วโรงเรียน
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

1.เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน
ชวยรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.เพื่อใหโรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนการสอนและมีความ
ปลอดภัยตอทรัพยของทาง
ราชการ

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง
 2.00 เมตรยาว 175 เมตร 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

493,000 493,000 493,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95  ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีรั้วที่ไดมาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศ และ
ภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู และมีความปลอดภัย
ตอทรัพยของทางราชการ

โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

3 ซอมแซมอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

1.เพื่อใหโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและจัดบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน
3.เพื่อใหโรงเรียนสะอาด 
รมรื่น สวยงามเปนระเบียบ
 และมีมาตรฐาน

ซอมแซมอาคารเรียนชั่วคราว 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา จํานวน 1
 หลังขนาด 8x8 ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95  ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2.โรงเรียนมีความพรอมดาน
บรรยากาศที่เอื้อตอการจัด
การศึกษา
3.โรงเรียนมีความสะอาด รม
รื่น สวยงามเปนระเบียบและ
มีมาตรฐาน

โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

4 กอสรางอาคารจอดรถ 
 โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

1.เพื่อกอสรางอาคารจอดรถ
2.เพื่อจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูและปลอดภัย  
3.เพื่อใหมีอาคารจอดรถ
เพียงพอตอการใชงาน

กอสรางอาคารจอดรถ โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารจอดรถที่
มีมาตรฐาน
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย  
3.โรงเรียนมีอาคารจอดรถ
เพียงพอตอการใชงาน

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

5 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินไวปองกันแดดและ
ปองกันฝน
2.เพื่อความสะดวกแก
นักเรียนและครูในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวัน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกวาง 1.5  เมตร ยาว 106
 เมตร พรอมหลังคา โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.มีหลังคาคลุมทางเดิน 
สําหรับปองกันแดดและ
ปองกันฝน
2.ครูและนักเรียน มีความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรม
ประจําวัน

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

6 กอสรางรางระบายน้ํา  
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

1.เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา 
2.เพื่อจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ฝา
เหล็ก ยาว 148 เมตร  โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีรางระบายน้ําที่มี
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

7 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

1.เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา         
2.เพื่อดูแลความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กอสรางรั้วโรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา ขนาดสูง 2.10 เมตร ยาว
 528 เมตร โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 1,300,000 1,300,000 นักเรียน ไมนอยกวา 
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนตอโครงการ

1.โรงเรียนมีรั้วที่มีมาตรฐาน
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

8 เทคอนกรีตขอบสระ  
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

1.เพื่อเทคอนกรีตขอบสระ 
บริเวณทางเขาโรงเรียน 
2.เพื่อจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

เทคอนกรีตขอบสระ  จํานวน 
66.5 ลบ.ม. ขอบสระ โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา(ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

301,100 301,100 301,100 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

9 ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

1.เพื่อกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพื่อจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 46.3 ลบ.ม. โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

239,700 239,700 239,700 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีลานคอนกรีตที่มี
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

10 ปรับปรุงระบบไฟฟา 
ไฟสองสวางสาธารณะ 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา 
ไฟสองสวางสาธารณะ
ภายในโรงเรียน
2.เพื่อจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูและปลอดภัย

ปรับปรุงระบบไฟฟา  ไฟสอง
สวางสาธารณะ โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน ครู ผูปกครอง
 มีความพึงพอใจใน
โครงการ รอยละ 90 
ขึ้นไป

1.ระบบไฟฟา ไฟสองสวาง 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

11 โครงการ ปรับปรุง
หองเรียนสําหรับ
ถายทอดสด Live 
Streaming อาคาร 
108 ล  โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

เพื่อปรับปรุงหองเรียนใน
อาคารเรียน 108 ล ใหมี
ความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การถายทอดสดดวยระบบ 
Live Streaming

 ปูกระเบื้องหองเรียนอาคาร 108
 ล จํานวน 1 หองเรียน ติดตั้ง
หนาตางและประตูกระจก
อลูมิเนียม หองเรียนอาคาร 108
 ล จํานวน ๑ หองเรียน ติดตั้งตู
เก็บอุปกรณ Built in ในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ถายทอดสดดวยระบบ Live 
Streaming โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการเรียนรูและ
ปลอดภัย  

โรงเรียน
กลางดงปุณณ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

12 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนกุด
จิกวิทยา

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน ใชในการสัญจรไป
มาระหวางอาคารเรียนได
สะดวก และสําหรับปองกัน
แดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม เปนระเบียบ

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 1.โรงเรียนมีหลังคา
คลุมทางเดิน
2.นักเรียน ครู และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดิน ใชในการสัญจรไปมา
ระหวางอาคารเรียนไดสะดวก
 และมีหลังคาสําหรับปองกัน
แดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงามเปนระเบียบ

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

13 กอสรางอาคารพยาบาล
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

1.เพื่อกอสรางอาคาร
พยาบาลที่ไดมาตรฐาน
2.เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับนักเรียน ครูและ
บุคลากรไดมีสถานที่ในการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

กอสรางอาคารพยาบาล โรงเรียน
กุดจิกวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

497,000 497,000 497,000 1.โรงเรียนมีอาคาร
พยาบาล จํานวน 1 หลัง
2.นักเรียน ครู และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารพยาบาลที่
ไดมาตรฐาน
2.โรงเรียนมีอาคารพยาบาล
สําหรับอํานวยความสะดวก
ใหกับนักเรียน ครูและ
บุคลากรใชในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

14 ปรับปรุงอาคารสถานที่
และภูมิทัศนบริเวณ
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนกุด
จิกวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่บริเวณอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ใหสวยงาม
และเปนระเบียบ
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิ
ทัศนบริเวณอาคารเรียน อาคาร
ประกอบโรงเรียนกุดจิกวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

1,300,000 1,300,000 1,300,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารสถานที่
บริเวณอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่สวยงามและเปน
ระเบียบ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

15 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 3 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 3 ใหแข็งแรง 
มั่นคงและปลอดภัย
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 3 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

700,000 700,000 700,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 
ที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

16 ปรับปรุงอาคารเรียน 
106 ต โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
 106 ต ใหมีความมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่
อํานวยความสะดวกสําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 
106 ต ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
อํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

10



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

17 กอสรางคลองระบาย
น้ํา 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

1.เพื่อกอสรางคลองระบาย
น้ํา โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 
และการพังทลายของหนาดิน
2.เพื่อปรับปรุง สิ่งแวดลอม
 สถานที่ ใหเหมาะสม
สวยงาม และเอื้อตอการจัด
กิจกรรมตาง ๆ

กอสรางคลองระบายน้ํา ความยาว
 220 เมตร จํานวน 1 คลอง 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000  นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีคลองระบายน้ําเพ่ือปองกัน
น้ําทวมขัง และการพังทลาย
ของหนาดิน
2.นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ผูปกครอง ชุมชน 
มีความพอพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอม สถานที่

โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

18 ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
2.เพื่อปรับปรุง สิ่งแวดลอม
 ถนนภายในโรงเรียน ให
เหมาะสมสวยงาม และเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมและการ
สัญจร

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2000 ตร.ม. หร
อมตีเสนจาราจน  โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000  นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีถนนลาดยางแอสฟสทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร
 ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 200 
ตารางเมตร  พรอมตีเสน
จราจร
2.นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ผูปกครอง ชุมชน 
มีความพอพึงพอใจตอ
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต

โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

11



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

19 กอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม
2. เพื่อใหลานคอนกรีตเสริม
เหล็กของโรงเรียนได
มาตรฐานและเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมกรเรียนการสอน

 กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 83 ลบ.ม. โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

468,200 468,200 468,200 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กของ
โรงเรียนทีมีมาตรฐาน
2.นักเรียนบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม ผูปกครอง 
ชุมชน มีความพึงพอใจตอ
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

20 กอสรางอาคารจอดรถ 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

1.เพื่อกอสรางอาคารจอดรถ
 โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
2.เพื่อใหมีอาคารจอดรถ
ของโรงเรียน ที่ไดมาตรฐาน
 และเอื้อตอการจัดกิจการ
เรียนการสอน

กอสรางอาคารจอดรถ 1 อาคาร 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
มีอาคารจอดรถของโรงเรียน
ที่มีมาตรฐาน
2.นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ผูปกครอง ชุมชน 
มีความพอพึงพอใจตอ อาคาร
จอดรถของโรงเรียนที่มี
มาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

21 ปรับปรุงหองเรียน
ชั่วคราว โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

1.เพื่อใหโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคมมีสิ่งแวดลอม 
อาคารสถานที่เหมาะสม
สวยงาม และเอื้อตอการจัด
กิจกรรมเรียนการสอน
2.เพื่อใหโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม มีหองเรียน
รายวิชาดนตรีและนาฏศิลป
ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสม

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

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
มีหองเรียนชั่วคราวที่ได
มาตรฐานเหมาะสมและมั่นคง
 แข็งแรง
2.นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ผูปกครอง ชุมชน 
มีความพอพึงพอใจตอ อาคาร
เรียนชั่วคราวของโรงเรียนที่มี
มาตรฐาน

โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

22 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนคร
บุรี
     

1.เพื่อใหโรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไว
บริการสัญจรไปมา ของ
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่มาติดตอ
งานราชการที่สะดวกและ
รวดเร็ว
2.เพื่อใหโรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนครบุรี ขนาดกวาง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 153
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 765 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษารอยละ 
80 พึงพอใจในการใช
งานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไวบริการสัญจรไปมา 
ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่มาติดตอ
งานราชการที่สะดวกและ
รวดเร็ว ขนาด กวาง 5 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  ยาว 153
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 765 ตารางเมตร

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

23 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
โรงเรียนครบุรี
     

1.เพื่อใหนักเรียน มีทางเดิน
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ไวบริการครู 
นักเรียน บุคลากรและ
ผูปกครองที่มาติดตอราชการ
2.เพื่อใหโรงเรียนมีทางเดิน
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ที่มีมาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต โรงเรียนครบุรี กวาง 
5.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
4,500 ตารางเมตร พรอมตีเสน
จราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

1,770,000 1,770,000 1,770,000 ครู นักเรียน บุคลากร
และผูปกครองที่มา
ติดตอราชการ รอยละ 
80 มีความพึงพอใจใน
การใชบริการนนลาด
ยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต

โรงเรียนมีถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง
 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
 4,500 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร ที่แข็งแรงถาวร 
ไวบริการครู นักเรียน 
บุคลากรและผูปกครองที่มา
ติดตอราชการ

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

24 กอสรางทางเดินเทา
พรอมหลังคาคลุมทาง
เทา โรงเรียนครบุรี
     

1.เพื่อใหนักเรียน มีสราง
ทางเดินเทาพรอมหลังคา
คลุมทางเทาไวบริการครู 
นักเรียน บุคลากรและ
ผูปกครองที่มาติดตอราชการ
2.เพื่อใหโรงเรียนมีสราง
ทางเดินเทาพรอมหลังคา
คลุมทางเทาที่มีมาตรฐาน

กอสรางทางเดินเทาพรอมหลังคา
คลุมทางเทา โรงเรียนครบุรี 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 
318 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 636 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

1,376,000 1,376,000 1,376,000  คณะครู บุคลากร 
ผูปกครอง และผูมา
ติดตอราชการ รอยละ 
80 มีความพึงพอใจใน
การใชบริการทางเดิน
เทาพรอมหลังคาคลุม
ทางเทา

 โรงเรียนมีทางเดินเทาพรอม
หลังคาคลุมทางเทา ขนาด 
กวาง 2 เมตร ยาว 318 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการไม
นอยกวา 636 ตารางเมตร 
ไวบริการครู นักเรียน 
บุคลากรและผูปกครองที่มา
ติดตอราชการ

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

25 ปรับปรุงทาสีโรงเรียน 
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรง
เรียนครบุรี
     

 เพื่อปรับปรุงทาสีโรงเรียน
ใหสะอาด สวยงามยิ่งขึ้น

ปรับปรุงทาสีโรงเรียน อาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรง
เรียนครบุรี ทําความสะอาดพรอม
ทาสีน้ําพลาสติกภายนอกพ้ืนที่
ดําเนินการไมนอยกวา 4,785 
ตร. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษารอยละ 
80  พึงพอใจในความ
สวยงามของอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ สะอาด 
สวยงามยิ่งขึ้น

โรงเรียนครบุรี
สํานักการศึกษาฯ

26 พัฒนาสภาพภูมิทัศน
งานอาคารสถานที่ใน
โรงเรียน โรงเรียนครบุรี
     

เพื่อใหโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมความรมรื่น 
สวยงาม ปราศจากมลพิษ 
ฝุนละออง กลิ่น และเสียง
รบกวน และเกิดบรรยากาศ
แหงการเรียนรูไดตลอดเวลา

พัฒนาสภาพภูมิทัศนงานอาคาร
สถานที่ในโรงเรียน โรงเรียนครบุรี
 หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
 400 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

200,000 200,000 200,000 นักเรียน ครู บุคลากร 
และผูมาติดตอราชการ
รอยละ  80  มีความ
พึงพอใจตอสภาพภูมิ
ทัศนงานอาคารสถานที่
ในโรงเรียน

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ความรมรื่น  สวยงาม 
ปราศจากมลพิษ ฝุนละออง 
กลิ่น และเสียงรบกวนและ
เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู
ไดตลอดเวลา

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

14



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

27 ลานอเนกประสงค โรง
เรียนครบุรี

เพื่อใหโรงเรียน มีลาน
อเนกประสงคที่มีมาตรฐาน

ลานอเนกประสงค โรงเรียนครบุรี
 ขนาดกวาง 62 เมตร ยาว 72 
เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,464 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษารอยละ 
80  พึงพอใจในการใช
งานลานอเนกประสงค

โรงเรียนมีลานอเนกประสงค
ลานอเนกประสงคที่มี
มาตรฐาน

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

28 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนครบุรี

1.เพื่อใหโรงเรียนมีโรงจอด
รถที่คณะครู บุคลากร 
ผูปกครอง และผูมาติดตอ
ราชการตางๆ
2.เพื่อใหโรงเรียนมีโรงจอด
รถที่มีมาตรฐาน

กอสรางอาคารโรงจอดรถ โรง
เรียนครบุรี ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 36 เมตร หรือพื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 คณะครู บุคลากร 
ผูปกครอง และผูมา
ติดตอราชการ  รอยละ
 80 มีความพึงพอใจใน
การใชบริการโรงจอดรถ

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถไว
ใหบริการแกคณะครู บุคลากร
 ผูปกครอง และผูมาติดตอ
ราชการตางๆ
2.โรงเรียนมีโรงจอดรถที่มี
มาตรฐาน

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

15



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

29 ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคาร 316 (อาคาร
เรียนหลังที่ 3) โรง
เรียนครบุรี

1.เพื่อปองกันอันอาจจะเกิด
อัคคีภัยจากระบบไฟฟาที่
หมดสภาพจากการใชงานที่
ยาวนาน และรักษา
ทรัพยสินของทางราชการ   
2.เพื่อใหอาคาร 316 
(อาคารเรียนหลังที่ 3) มี
ระบบไฟฟา แสงสวางที่
เพียงพอ พรอมใหบริการแก
บุคลากร นักเรียนและ
บุคคลภายนอกทที่มาขอใช
บริการ  
3.เพื่อใหอาคาร 316 
(อาคารเรียนหลังที่ 3) มี
ระบบไฟฟา แสงสวาง 
ถูกตองตามมาตรฐานของ
การไฟฟา

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร 316 
(อาคารเรียนหลังที่ 3) โรง
เรียนครบุรี (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 รอยละ 80 นักเรียนที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

อาคาร 316 (อาคารเรียน
หลังที่ 3) โรงเรียนครบุรี 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา มีระบบไฟฟา
แสงสวางอยางเพียงพอ และ
ไดมาตรฐานของการไฟฟา

โรงเรียนครบุรี
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

30 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (เชื่อม
โครงการเดิม) 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (เชื่อมตอโครงการ
เดิม) ใหมีมาตรฐาน
2.เพื่อสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน
3.เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 150 
เมตร โรงเรียนคลองไผวิทยา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

460,000 460,000 460,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียน ครู บุคลากร 
และประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนคลองไผวิทยา มี
หลังคาคลุมทางเดินเชื่อม
ถนนทางเขามายังอาคารเรียน
 ความยาว 150  เมตร
2.ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติงานดวยความ
มั่นใจ
3.สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพได
อยางตอเนื่อง

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

31 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เชื่อมตอ
บานพักครู) โรงเรียน
คลองไผวิทยา

๑.เพื่อใหผูรับบริการที่
โรงเรียนมีถนนในการสัญจร
ไปมาอยางสะดวก คลองตัว
และปลอดภัย
๒.เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและจัดบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน  
๓.เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน (เชื่อมตอบานพัก
ครู) ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
750 ตร.ม.ไหลทางหินคลุกทั้ง 2
 ขาง (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

438,000 438,000 438,000 รอยละ90 ของนักเรียน
 ครู บุคลากร และ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน 
(เชื่อมตอบานพักครู)ที่ใช
ประโยชนไดอยางคุมคา
๒.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ไดมาตรฐาน  
๓.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและ สังคม

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

32 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เชื่อมตอ
โรงอาหาร) โรงเรียน
คลองไผวิทยา

๑.เพื่อใหผูรับบริการที่
โรงเรียนมีถนนในการสัญจร
ไปมาอยางสะดวก คลองตัว
และปลอดภัย
๒.เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและจัดบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน  
๓.เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน (เชื่อมตอโรง
อาหาร) ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
 65 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 325 
ตร.ม.ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ขาง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

188,000 188,000 188,000 รอยละ90 ของนักเรียน
 ครู บุคลากร และ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในโรงเรียน
(เชื่อมตอโรงอาหาร) ที่ใช
ประโยชนไดอยางคุมคา
๒.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ไดมาตรฐาน  
๓.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและ สังคม

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

33 ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในและภายนอก
อาคาร 216 ค 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
ไฟฟาที่ปลอดภัยตอการใช
งาน และมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน 216 ค  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ90 ของนักเรียน
 ครูและบุคลากรที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

 บริเวณอาคารเรียนมีแสง
สวางที่เพียงพอ สวยงาม 
เรียบรอย เอื้อตอการเรียน
การสอน

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

34 ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในและภายนอก
อาคาร CS213B 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
ไฟฟาที่ปลอดภัยตอการใช
งาน และมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน CS213B 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ90 ของนักเรียน
  ครูและบุคลากรที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

บริเวณอาคารเรียนมีแสง
สวางที่เพียงพอ สวยงาม  
เรียบรอย เอื้อตอการเรียน
การสอน

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

35 ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในและภายนอก
อาคาร 108 ล 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
ไฟฟาที่ปลอดภัยตอการใช
งาน และมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในและ
ภายนอกอาคาร 108 ล
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 รอยละ90 ของนักเรียน
  ครูและบุคลากรที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

บริเวณอาคารเรียนมีแสง
สวางที่เพียงพอ สวยงาม  
เรียบรอย เอื้อตอการเรียน
การสอน

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

36 ปรับปรุงซอมแซม
บานพักครู จํานวน 6 
หลัง โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

เพื่อใหบานพักครูมีความ
แข็งแรง ปลอดภัยนาอยู
อาศัย

ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู
จํานวน 6 หลัง  (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

670,000 670,000 670,000 รอยละ90 ของนักเรียน
  ครูและบุคลากรที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

บานพักครูมีความแข็งแรง มี
ความปลอดภัย สวยงาม นา
อยูอาศัย และสงผลดีตอการ
ดํารงชีวิตของครูผูอยูอาศัย

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

37 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

 เพื่อจัดทําอาคารโรงจอดรถ
 สําหรับนักเรียน บุคลากร
และบริการประชาชน

กอสรางอาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนคลองไผวิทยา จํานวน 1
 หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

465,000 465,000 465,000 รอยละ90 ของนักเรียน
  ครูและบุคลากรที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถที่ได
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
ภูมิทัศนที่สวยงามมากขึ้น

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

38 ปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําหอประชุม 
โรงเรียนคลองไผวิทยา

1.เพื่อใหมีหองน้ํา
หอประชุมที่พรอมใชงานอยู
เสมอ
2.เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน
3.เพื่ออํานวยความสะดวก
ตอผูมาขอรับบริการดาน
การใชหอประชุมและใหได
มาตรฐาน

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
หอประชุม จํานวน 1 แหง
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
และประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ
ปรับปรุงหองน้ํา
หอประชุม

1.โรงเรียนมีหองน้ํา
หอประชุมที่พรอมใชงานและ
การบริการแกชุมชน
2.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับ
องชุมชนและ สังคม

โรงเรียน
คลองไผวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

39 วางทอระบายน้ําพรอม
กอสรางบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

1.เพื่อวางทอระบายน้ํา
พรอมกอสรางบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.เพื่อระบายน้ําไปสูสระ 
และมีน้ําไวใชประโยชน
ในชวงฤดูแลง

วางทอระบายน้ําพรอมกอสราง
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
 Ø 0.80 เมตร พรอมกอสรางบอ
พัก  คสล.ขนาด 1.20 x 1.20 
เมตร  ฝา  คสล. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

340,000 340,000 340,000 นักเรียน ครู และบุคล
กรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 95

1.สถานศึกษา ไดรับการวาง
ทอระบายน้ําพรอมกอสราง
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.สถานศึกษา มีน้ําไวใช
ประโยชนในชวงฤดูแลง

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

40 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางอาคาร
หองน้ํานักเรียน
2.เพื่อใหผูเรียนมีสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น

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

500,000 500,000 500,000 หองน้ํานักเรียนมีความ
คงทน แข็งแรง สภาพ
พรอมใชงาน รอยละ 80

1.โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คม ไดรับการกอสรางอาคาร
หองน้ํานักเรียน ใหมีความ
คงทนแข็งแรง
2.นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

41 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
312 เมตร (ระยะที่ 2) ให
มีสภาพพรอมใชงาน คงทน
แข็งแรง
2.เพื่อใหผูเรียนมีความ
ปลอดภัย สะดวกสบาย 
และสภาพแวดลอมในการ
เรียนที่ดี

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

687,000 687,000 687,000 รอยละ 80 ผูเรียนมี
ความปลอดภัย 
สะดวกสบาย และ
สภาพแวดลอมในการ
เรียนที่ดี

1.โรงเรียนคลองเมืองพิทยา
คมไดรับการปรับปรุงกอสราง
รั้ว คสล. ใหมีความคงทน
แข็งแรง พรอมใชในการ
อํานวยความสะดวกแก
นักเรียน ครู บุคคลากร
ทางการศึกษา และผูรับบริการ
2.สถานศึกษามีความ
ปลอดภัยและมี
สภาพแวดลอมที่ดี

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

42 จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) พรอมอุปกรณ 
ครบชุด จํานวน 8  ตน
 โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม

1.เพื่อติดตั้งโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar 
Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
 จํานวน 8 ตน
2.เพื่อใหโรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคมมีโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar 
Cell) ทําใหเพิ่มความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของ
ทางโรงเรียน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนน
พลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 นักเรียน ครู และบุคล
กรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 95

1.ไดรับการติดตั้งโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar 
Cell) พรอมอุปกรณ ครบชุด 
จํานวน 8 ตน
2.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

43 ซอมแซมอาคารเรียน 
108/ล.30 โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

1.เพื่อรื้อถอนฝาเพดานเดิม
พรอมขนยาย
2.เพื่อมีฝากระเบ้ืองซีเมนต
เสนใยแผนเรียบ หนา 6 มม.
3.เพื่อมีกระเบ้ืองลอนคู 
ขนาด 0.50X1.20 ม. หนา
 5 มม.
4.เพื่อซอมผนังกันสาด
กระเบ้ืองซีเมนตเสนใยแผน
เรียบ หนา 6 มม.
5.เพื่อทาสีฝาภายนอก
6. เพื่อติดถังบําบัดปฏิกูล 
ระบบอัดอากาศพรอม
อุปกรณ ขนาด 1,800 ลิตร

ซอมแซมอาคารเรียน 108/ล.30
 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครู และบุคล
กรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 95

1.นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหาร และ
ประชาชน ไดรับประโยชน
จากการซอมแซมอาคารเรียน
 108/ล.30
2.สถานศึกษา มี
สภาพแวดลอมในการจัดการ
เรียนการสอนที่ดี

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

44 ปรับปรุงซอมแซม
หอประชุม โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม

1.เพื่อซอมแซมประตู
หอประชุม โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคมใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย  
2.เพื่อใหหอประชุม มีความ
สะอาด สวยงาม นาดู นาอยู
 เอื้อตอการบริการนักเรียน 
ครูและบุคลากร

 ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เปลี่ยน
ประตูมวน ขนาด 3.64 x 3.92 
ม. จํานวน 9 ชุด พรอมติดตั้ง
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีหอประชุมที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัยเหมาะสมตอการ
บริการนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน

โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

22



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

45 กอสรางรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน 
ใหมีความแข็งแรง 
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ
2.เพื่อปรับภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม และเปน
ระเบียบ

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 98 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

250,000 250,000 250,000 นักเรียน ครู บุคลากรมี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 95

1.โรงเรียนมีรั้วที่มีความ
แข็งแรง ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของทางราชการ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปนระเบียบ

โรงเรียน
ดอนไพลพิทยา

คม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

46 ปรับปรุงซอมแซมหอง
สุขานักเรียน โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอง
สุขานักเรียน ใหไดมาตรฐาน
 สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุงซอมแซมหองสุขา
นักเรียนโรงเรียนดอนไพลพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีหองสุขานักเรียนได
มาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ

โรงเรียน
ดอนไพลพิทยา

คม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

47 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน แบบ คสล.
 216 โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

เพื่อทาสีอาคารเรียนแบบ 
คสล. 216 ใหสวยงามเปน
ระเบียบ และเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
แบบ คสล. 216 ทาสีน้ําพลาสติก
 พื้นที่ไมนอยกวา 1,050 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

90,000 90,000 90,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเปนระเบียบ และ
เอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอน

โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

48 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 2 
โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนหองเรียน
อาคารเรียน 2 สําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2.เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่สะอาด เปนระเบียบ
สวยงาม และปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 2 
พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบขนาด 12"
 × 12" พ้ืนที่ปูกระเบ้ืองเคลือบ
ไมนอยกวา 248 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 มีความพึง
พอใจในโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สะอาด สวยงาม และ
ปลอดภัย สําหรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

49 กอสรางรั้ว โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

เพื่อกอสรางรั้วของโรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคมใหมี
สภาพการใชงานที่
เหมาะสมสําหรับบริการ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ประชาชน มีบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการ
เรียนรู

กอสรางรั้ว โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม ขนาดความสูง 2.10 
เมตร ยาว 168 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

479,000 479,000 479,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงานและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

50 กอสรางลาน
อเนกประสงค 
โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม

เพื่อกอสรางลาน
อเนกประสงค ของโรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม ใหมี
สภาพการใชงานที่เหมาะสม
  สําหรับบริการนักเรียน ครู
 บุคลากร และประชาชน มี
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การจัดการเรียนรู

กอสรางลานอเนกประสงค ขนาด
กวาง 20.00 เมตร. ยาว 50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด)

455,000 455,000 455,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงานและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

51 ปรับปรุงหอประชุม 
100/27 โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
หอประชุม ของโรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม ใหมี
สภาพการใชงานเหมาะสม 
 สําหรับบริการนักเรียน ครู
 บุคลากร และประชาชน มี
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การจัดการเรียนรู

ปรับปรุงหอประชุม 100/27 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงานและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยา

คม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

52 ปรับปรุงสนามกีฬา 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาของ
โรงเรียน 
ใหมีความปลอดภัย สําหรับ
ใชในกิจกรรมการเรียนการ
สอน

1.ปรับปรุงสนามฟุตซอล ขนาด
กวาง 25 เมตร ยาว 42 เมตร 
หนา 0.10 เมตร
2.ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล 
ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
3.ปรับปรุงสนามวอลเลยบอล 
ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 18 
เมตร หนา 0.10 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

484,000 484,000 484,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

โรงเรียนมีสนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
พรอมสําหรับใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 
นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

53 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพื่อกอสรางอาคารโรง
จอดรถที่ไดมาตรฐาน 
สะดวกและปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม และเปนระเบียบ

กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน ครู บุคลากรมี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารโรงจอด
รถที่ไดมาตรฐาน สะดวกและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปนระเบียบ

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 
นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

54 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย-หญิง 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพื่อกอสรางอาคาร
หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง 
ใหเพียงพอกับความตองการ
2.เพื่อใหมีหองน้ํานักเรียนที่
ไดมาตรฐาน สะอาด ถูก
สุขลักษณะ

กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย-หญิง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
 32 ตร.ม. โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารหองน้ํา
นักเรียน 
ใชอยางเพียงพอ
2.โรงเรียนมีหองน้ํานักเรียนที่
ไดมาตรฐาน สะอาดถูก
สุขลักษณะ

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 
นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

55 กอสรางลาน
อเนกประสงค โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

เพื่อกอสรางลาน
อเนกประสงคที่
ไดมาตรฐาน สําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

กอสรางลานอเนกประสงค ขนาด
กวาง 25 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร และ ขนาดกวาง
 17 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 
0.10 เมตร โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

493,000 493,000 493,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

โรงเรียนมีลานอเนกประสงค
ที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 
นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

56 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell)โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลานครราชสีมา

1.เพื่อติดตั้งโคมไฟเพ่ิมแสง
สวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณ ครบชุด จํานวน 8 
 ตน
2.เพื่อใหโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมามีโคมไฟสอง
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light Solar 
Cell) ทําใหเพิ่มความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของ
ทางโรงเรียน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมาจัดซื้อและ
ติดตั้งโคมไฟเพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 8  ตน 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

477,000 477,000 477,000 นักเรียน ครู และบุคล
กรทางการศึกษา  
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา
มีความพึงพอใจตอการ
จัดติดตั้งโคมไฟเพ่ิม
แสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell)  พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 
8 ตน ไมนอยกวารอย
ละ 95

1.ไดรับการติดตั้งโคมไฟเพ่ิม
แสงสวางโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell)  พรอม
อุปกรณ ครบชุด จํานวน 8  
ตน
2.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน เพ่ิมขึ้น

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 
นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

57 ปรับปรุงซอมแซม
หองสมุดอาคารเรียน 
318 ล โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
หองสมุดอาคารเรียน 318 
ล ใหสวยงามเปนระเบียบ
และเอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ปรับปรุงซอมแซมหองสมุดอาคาร
เรียน 318 ล โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา นครราชสีมามี
หองสมุดโรงเรียน ที่สวยงาม
เปนระเบียบ และเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา 
นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

58 กอสรางโรงจอดรถยนต
 ขนาด ๘ ชอง 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

๑.เพื่อกอสรางโรงจอด
รถยนต ขนาด ๘ ชอง
๒.เพื่อใหการจราจรภายใน
โรงเรียนเกิดความคลองตัว 
และเปนระเบียบเรียบรอย

กอสรางโรงจอดรถยนต  ขนาด ๘
 ชอง จํานวน ๑  หลัง
โรงเรียนโตนดพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

286,000 286,000 286,000 รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

๑.โรงเรียนมีโรงจอดรถที่
มั่นคง แข็งแรง ในการใชงาน
๒.โรงเรียนมีระบบการจราจร
ที่คลองตัว เปนระเบียบ
เรียบรอยในการคมนาคม

โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

59 กอสรางรั้วแผงตะแกรง
เหล็ก กัลวาไนซ 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

๑.เพื่อกอสรางรั้วแผง
ตะแกรงเหล็ก กัลวาไนซ 
๒.เพื่อใหร้ัวของโรงเรียนมี
สภาพดี ปลอดภัย 
เหมาะสมและมีมาตรฐานที่ดี

กอสรางรั้วแผงตะแกรงเหล็ก
กัลวาไนซ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

498,000 498,000 498,000 นักเรียน  ครู  บุคลากร
 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

โรงเรียนมีรั้วแผงตะแกรง
เหล็กกัลวาไนซสภาพดี 
ปลอดภัย เหมาะสมและมี
มาตรฐานที่ดี

โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

60 โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคหนาเสา
ธง โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

๑. เพื่อกอสรางลาน
อเนกประสงคหนาเสาธง
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีลาน
อเนกประสงค สภาพดี 
เหมาะสมและมีมาตรฐานที่
ดีในการจัดกิจกรรม

กอสรางลานอเนกประสงคหนา
เสาธง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
๙๐๐  ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

487,000 487,000 487,000 นักเรียน  ครู  บุคลากร
 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

๑.โรงเรียนมีลาน
อเนกประสงคหนาเสาธงใน
การใชดําเนินกิจกรรม
๒.โรงเรียนโรงเรียนมีลาน
อเนกประสงค สภาพดี 
เหมาะสมและมีมาตรฐานที่ดี

โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

61 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินและทางเทา 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

๑.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินและทางเทา
ดานหนาโรงเรียน
๒.เพื่อใหโรงเรียนมีหลังคา
คลุมทางเดินและทางเทา ที่
เอื้อตอการเดินทาง อยาง
เปนระเบียบเรียบรอยของ
นักเรียน ครู บุคลากรภายใน
โรงเรียน ทั้งยังมีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดินและ
ทางเทา ขนาดกวาง 2.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร โรงเรียนโตนด
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครู บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

๑.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดินและทางเทาที่ได
มาตรฐาน
๒.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดินและทางเทา ที่เอ้ือ
ตอการเดินทาง อยางเปน
ระเบียบเรียบรอยของนักเรียน
 ครู บุคลากรภายในโรงเรียน
 ทั้งยังมีความปลอดภัยทั้งใน
ชีวิตและทรัพยสิน

โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

62 ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 ชั้น ลางโลง 12 
หองเรียน โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
 4 ชั้น ลางโลง 12 
หองเรียน
2.เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร
เรียนอาคารประกอบที่มั่นคง
 แข็งแรง พรอมใชงาน

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ลาง
โลง 12 หองเรียน จํานวน1 หลัง 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

1,088,000 1,088,000 1,088,000 นักเรียน ครู บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการไมนอยกวารอย
ละ 80

1.โรงเรียนไดรับการปรับปรุง
อาคารเรียน 4 ชั้น ลางโลง 
12 หองเรียน จํานวน 1 หลัง
2.อาคารเรียน 4 ชั้น ลางโลง
 12 หองเรียน มีสภาพมั่นคง
แข็งแรงสวยงามพรอมในการ
ใชงานและใชประโยชนได
หลากหลาย

โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

28



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

63 ปรับปรุงซอมแซม
ประตูบานมวน
หอประชุม ๑๐๐/๒๗ 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม

๑.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ประตูบานมวนหอประชุม 
๑๐๐/๒๗ ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย
๒.เพื่อใหหอประชุมสวยงาม
 ปลอดภัย เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการใชงานของชุมชน

ปรับปรุงซอมแซมประตูเหล็กมวน 
เคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ 
ลอนคู เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาด
 4.00 x 3.60 เมตร โรงเรียน
โตนดพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนและชุมชนที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

๑.ประตูบานมวนหอประชุม
โรงเรียน มีสภาพที่ดี 
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
๒.โรงเรียนมีสถานที่ที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการใชงานของชุมชน

โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

64 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ให
อยูในสภาพใชงานได และมี
ประสิทธิภาพในการใช
บริการยิ่งขึ้น มีสภาพที่เอื้อ
ตอการเรียน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับการใช
งาน

โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

65 ปรับปรุงอาคารเรียน 
๑๐๘ ล โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
 ๑๐๘ ล ของโรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
2.เพื่อใหหองเรียนและ
อาคารเรียน ของโรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม มี
ความสวยงามนาอยู 
นักเรียนและครูสามารถเขา
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงอาคารเรียน ๑๐๘ ล 
จํานวน 1 หลัง ทาสีน้ําพลาสติก
ภายนอก - ภายใน จํานวน 
1,550 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม มีอาคารเรียนที่มี
คุณภาพปลอดภัย ใชทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน ได
อยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน
เทพารักษราช

วิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

66 ปรับปรุงอาคารเรียน 5
 (ตอเติมหลังคา) 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 5 
(ตอเติมหลังคา) ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัยในการใชงาน

ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตอเติม
หลังคา) จํานวน 1 หลัง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงาน และ
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

67 ติดตั้งตะแกรงกันนก 
อาคารเรียน 216 ล.
หลังคาทรงไทย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

เพื่อติดตั้งตะแกรงกันนก 
อาคารเรียน 216 ล ให
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่
สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยเหมาะสมและเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนตอนักเรียน

ติดตั้งตะแกรงกันนก อาคารเรียน
 216 ล. จํานวน 1 หลัง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ. นม.
 กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมที่สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย เหมาะสม
กับนักเรียนและเอื้อตอการ
เรียนรู

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

68 กอสรางโรงจอดรถ 
โรงเรียนบัวลาย

เพื่อจัดสรางโรงจอดรถ
สําหรับนักเรียน และ
บุคคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบัวลาย

กอสรางโรงจอดรถขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 27.5 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 165 ตร.ม. โรงเรียน
บัวลาย (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากร มีความพึง
พอใจ และไดรับ
ประโยชนจากโรงจอด
รถโรงเรียนบัวลาย

โรงเรียนมีโรงจอดรถที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

โรงเรียนบัวลาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

69 ปูกระเบ้ืองหองเรียน
อาคาร 216ล 
โรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อปูกระเบื้องหองเรียน 
อาคาร 216ล โรงเรียนบัว
ลาย
2.เพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมที่ดี เอื้อตอ
การเรียนรูภายในสถานศึกษา

ปูกระเบื้องหองเรียนอาคาร 216
 ล โรงเรียนบัวลาย รวมพื้น
ทั้งหมด 320 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียนและชุมชนที่
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

หองเรียนโรงเรียน มีพื้นที่
หองที่สะอาด สวยงาม 
สะดวก ปลอดภัย และ
สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนไดดี

โรงเรียนบัวลาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

70 ปรับปรุงซอมแซมพ้ืน
ชั้นใตถุนอาคารเรียน 
216 ก โรงเรียนบัวใหญ

1.เพื่อใหมีภูมิทัศนและ
บรรยากาศที่นาใชสําหรับ
การเรียน
2.เพื่อสรางบรรยากาศที่
สงเสริมการเรียนรูใหกับ
นักเรียนไดดียิ่งขึ้น

งานพื้น ปูกระเบ้ืองเซรามิคสี
ธรรมดา ขนาด 12"x12" 
ปริมาณงานไมนอยกวา 352 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 รอยละ 90 ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการใช
บริการอาคารเรียน 
216 ก

โรงเรียนบัวใหญ มีอาคาร
สถานที่ที่ใหบริการอยางเต็มที่
 เต็มเวลา และใหบริการได
อยางทั่วถึง

โรงเรียนบัวใหญ
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

71 ซอมแซม อาคารเรียน 
2 โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม

1.เพื่อซอมแซมอาคารเรียน
 2 ใหมีสภาพแข็งแรง 
ปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น
จากการชํารุดเสียหาย   
2.เพื่อซอมแซมอาคารเรียน
ใหมีสภาพพรอมใชงาน

ซอมแซม อาคารเรียน 2 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 รอยละ 95 ของครู
และนักเรียนมีความพึง
พอใจ

1.อาคารเรียน 2 แข็งแรง
ปลอดภัย   
2.อาคารเรียน 2 ไดรับการ
ซอมแซมใหมีสภาพพรอมใช
งาน

โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

72 ปรับปรุงซอมแซม
บานพักครูและบุคลากร
 โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
บานพักครูและบุคลากรใหมี
ความมั่นคงถาวรปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศน
ที่ดี บานพักครูและบุคลากร
สะอาดสวยงาม นาอยูขึ้น

ปรับปรุง ซอมแซม บานพักครู
และบุคลากร โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

200,000 200,000 200,000 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอยกวา 
รอยละ 80

1.โรงเรียนมีบานพักครูและ
บุคลากรที่มีความมั่นคงถาวร
ปลอดภัย  
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม
3.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจในรอยละ 80

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

73 ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 ชั้น 12 หองเรียน ใต
ถุนโลง (ติดตาขายกัน
นก) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงติดตั้งตาขาย
กันนกพิราบ ที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง    
2.เพื่อใหนักเรียนบุคลากร 
และผูใชอาคารเรียน มี
สุขภาพดี ปลอดภัยจากเชื้อ
โรค

ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน ใตถุนโลง (ติดตาขาย
กันนก) โรงเรียนบานใหมพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

200,000 200,000 200,000 ครู และบุคลากร 
นักเรียน มีความพึง
พอใจ รอยละ 90

1.โรงเรียนบานใหมพิทยาคม
 มีตาขายกันนกในอาคาร
เรียนที่มีความแข็งแรง มั่นคง
 จํานวน 1 หลัง   
2.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจ ในรอยละ 90

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

74 ปรับปรุงกั้นผนังหอง
สํานักงานอาคารเรียน 
4 ชั้น 12 หองเรียน 
(ใตถุนโลง) โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อใหโรงเรียนบานใหม
พิทยาคม มีสํานักงานที่เอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอน
อยางประสิทธิภาพ   
2.เพื่อใหนักเรียน บุคลากร 
และผูมาติดตอประสานงาน
กับทางโรงเรียนบานใหม
พิทยาคม มีความสะดวก 
รวดเร็ว

ปรับปรุงกั้นผนังหองสํานักงาน
อาคารเรียน  4 ชั้น 12 หองเรียน
 (ใตถุนโลง) โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู และบุคลากร 
นักเรียนมีความพึงพอใจ
 รอยละ 90

1.โรงเรียนบานใหมพิทยาคม
 มีสํานักงานที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอนอยาง
ประสิทธิภาพ จํานวน 1 หลัง
2.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจใน รอยละ 90

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

75 ปรับปรุง/ซอมแซม
หองน้ํานักเรียน 
โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
หองน้ํานักเรียน ใหถูก
สุขลักษณะและมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอ
ตอความตองการของนักเรียน

ปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ํานักเรียน
 โรงเรียนบานใหมพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

200,000 200,000 200,000 ครู และบุคลากร 
นักเรียนมีความพึงพอใจ
 รอยละ 90

1.โรงเรียนบานใหมพิทยาคม
 มีหองน้ํานักเรียนที่เพียงพอ
ตอความตองการของนักเรียน
2.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจในรอยละ 90
 ที่มีหองน้ํานักเรียน ที่ถูก
สุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

76 ติดตั้งระบบไฟฟา 
อาคารเรียนหลังที่ 
1,2,3และอาคาร
ชั่วคราว  โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ
 มีระบบไฟฟาที่มาตรฐาน 
ปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนบานใหม
พิทยาคม มีบรรยากาศใน
หองเรียนที่เหมาะในการ
เรียนการสอน

ติดตั้งระบบไฟฟา อาคารเรียน
หลังที่ 1,2,3และอาคารชั่วคราว  
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

48,800 48,800 48,800 ครูและบุคลากร 
นักเรียน มีความพึง
พอใจในรอยละ 80

๑.มีระบบไฟฟาที่มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
2.ครูและบุคลากร มีความพึง
พอใจตอบรรยากาศใน
หองเรียนที่เหมาะในการเรียน
การสอน
3.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจในรอยละ 80

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

77 ติดตั้งระบบพัดลม
อาคารเรียนหลังที่ 
1,2,3 และอาคาร
เรียนชั่วคราว โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ
 สํานักงานใหมีพัดลม
เพียงพอทุกหอง
2.เพื่อใหโรงเรียนบานใหม
พิทยาคมมีบรรยากาศใน
หองเรียนที่เหมาะในการ
เรียนการสอน

ติดตั้งระบบพัดลมอาคารเรียน
หลังที่ 1,2,3 และอาคารเรียน
ชั่วคราว โรงเรียนบานใหมพิทยา
คม(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 150,000 ครูและบุคลากร 
นักเรียน มีความพึง
พอใจในรอยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน
อาคารประกอบ สํานักงานให
มีพัดลมเพียงพอทุกหอง
2.ครูและบุคลากร มีความพึง
พอใจตอบรรยากาศใน
หองเรียนที่เหมาะในการเรียน
การสอน 
3.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจในรอยละ 80

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

78 ติดตั้งระบบสงน้ํา
ภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

เพื่อพัฒนาระบบนํ้าภายใน
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดตั้งระบบสงน้ําภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

45,000 45,000 45,000 ครูและบุคลากร 
นักเรียน มีความพึง
พอใจในรอยละ 80

1.โรงเรียนบานใหมพิทยาคม
 มีสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศที่ดี
2.เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่
พักผอน และสวนหยอมที่
เหมาะสม

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

79 ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (ติดตาขาย
กันนก) โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงติดตั้งตาขาย
กันนกพิราบ ที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง    
2.เพื่อใหนักเรียนบุคลากร 
และผูใชอาคารเรียน มี
สุขภาพดี ปลอดภัยจากเชื้อ
โรค

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ติดตาขายกัน
นก) โรงเรียนบานใหมพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 ครู และบุคลากร 
นักเรียน มีความพึง
พอใจใน รอยละ 90

1.โรงเรียนบานใหมพิทยาคม
 มีตาขายกันนกในอาคารที่มี
ความแข็งแรง มั่นคง จํานวน
 1 หลัง   
2.ครูและบุคลากร นักเรียน 
มีความพึงพอใจ ในรอยละ 90

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

80 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียนชาย โรงเรียน
ประทาย

1.เพื่อใหนักเรียนไดใช
หองน้ําที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย
2.เพื่อใหหองน้ํามีจํานวน
เพียงพอตอนักเรียน
3.เพื่อใหนักเรียนไดใช
ประโยชน  
4.กอใหเกิดทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจตอผูมาใชบริการ
หรือผูที่พบเห็น

กอสรางอาคารหองน้ํานักเรียน
ชาย จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนชาย โรงเรียน
ประทาย มีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

1.นักเรียนโรงเรียนประทาย 
มีความพึงพอใจในการใช
หองน้ํา
2.นักเรียนมีหองน้ําที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
3.มีหองน้ําใชเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

81 ปรับปรุงภูมิทัศน 
โรงเรียนประทาย

1.เพื่อถมดินคลองน้ําขาง
สนามฟุตบอล
2.เพื่อปรับปรุงสถานที่ ลาน
กีฬา สนามกีฬา อุปกรณ
กีฬา สงเสริมการออกกําลัง
กายและการนันทนาการ
ชุมชน

งานดินถมไมนอยกวา 1,682 
ตารางเมตร หรือปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 8,552 ลบ.ม. พรอม
เกล่ียบดทับแนน (ตามแบบและ
รายละเอียด ที่ อบจ.นม. กําหนด)

1,853,000 1,853,000 1,853,000 โรงเรียนประทาย มี
สถานที่เพ่ือรองรับ ลาน
กีฬา สนามกีฬา 
อุปกรณกีฬา สงเสริม
การออกกําลังกายและ
การนันทนาการชุมชน 
ไมนอยกวารอยละ 95

1.โรงเรียนประทาย มี
สถานที่สําหรับ ลานกีฬา 
สนามกีฬา อุปกรณกีฬา 
สงเสริมการออกกําลังกาย
และการนันทนาการชุมชน
2.โรงเรียนประทายมี
สภาพแวดลอมที่สวยงาม 
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

82 ทาสีอาคาร 4 แบบ 
424 ล (พิเศษ) 
โรงเรียนประทาย

เพื่อทาสีอาคาร 4 แบบ 
424 ล (พิเศษ) ของ
โรงเรียนประทาย ใหมี
สภาพการใชงานที่เหมาะสม
 และมีบรรยากาศ ที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการ
เรียนรู

ทาสีอาคาร 4 แบบ 424 ล 
(พิเศษ) พื้นที่ไมนอยกวา 5,600 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

83 ปรับปรุงซอมแซม
อาคาร โรงเรียน
ประทาย

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
 ใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
จํานวน 1 หลัง

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
โรงเรียนประทาย (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 ครู และนักเรียนมี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงานและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนรู

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

84 กอสรางอาคารจอดรถ 
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

เพื่อใหครู บุคลากรและ
นักเรียนมีอาคารจอด
รถยนตและมอเตอรไซด
แบบมาตรฐาน

กอสรางอาคารจอดรถ  ขนาด
กวาง 7.00 เมตร ยาว  36 เมตร
 โรงเรียนปรางคทองวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

428,000 428,000 428,000 รอยละ 80 ของครู 
บุคลากร และนักเรียน
มีความพึงพอใจในการ
ใชอาคารจอดรถ

1.ครู บุคลากรและนักเรียนมี
อาคารจอดรถยนตและ
มอเตอรไซดแบบมาตรฐาน
สําหรับกันแดดกันฝนได
เพียงพอ
2.ครู บุคลากรและนักเรียน
ทุกคนมีความพึงพอใจ

โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

85 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

เพื่อกอสรางรั้ว คสล. แบบ
มาตรฐาน

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

500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ของครู 
บุคลากร และนักเรียน
ทุกคนมีความพึงพอใจ
ในรั้วโรงเรียน

โรงเรียนมีรั้วที่ไดมาตรฐาน 
แข็งแรง

โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

86 กอสรางลาน
อเนกประสงค คสล.
ภายในโรงเรียน 
โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา

เพื่อกอสรางลาน
อเนกประสงคใหครู 
บุคลากร นักเรียน  
ผูปกครอง และชุมชนไดใช
ลานอเนกประสงค
ในการจัดกิจกรรม

1.กอสรางลานอเนกประสงค  
คสล. ขนาดกวาง 20 เมตร  ยาว
 35 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
700 ตารางเมตร  
2.กอสรางลานอเนกประสงค  
คสล. ขนาดกวาง 20 เมตร  ยาว
 20 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
400 ตารางเมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

447,000 447,000 447,000 รอยละ 90 ของครู 
บุคลากร นักเรียน มี
ความพึงพอใจในการใช
งานลานอเนกประสงค 
คสล.

ครู บุคลากร นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนทุกคน มี
ลานอเนกประสงคไวใชงาน
เวลามีกิจกรรม

โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

87 ฝาเพดานโรงอาหาร  
โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

เพื่อติดตั้งฝาเพดานโรง
อาหาร แกไขปญหา
นกพิราบ และเพื่อใหมี
ความมั่นคงแข็งแรง สะอาด
 ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

ติดตั้งฝาเพดานโรงอาหาร (งานฝา
เพดานฉาบเรียบ 9 มม. (ทน
ความชื้น) จํานวน 302.50 
ตารางเมตร) (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีโรงอาหาร ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง สะอาด
และปลอดภัย
2.โรงเรียนมีโรงอาหารที่
สวยงาม และถูกสุขลักษณะ

โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

88 ปูกระเบ้ืองอาคาร  
โรงเรียนปากชอง 2

1.เพื่อใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาอาคารเรียน 3 ใหมี
การปูประเบ้ืองสวนงาม
2.เพื่อใหโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ปูกระเบื้องอาคาร ขนาด 762 
ตร.ม. โรงเรียนปากชอง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

471,200 471,200 471,200 ครู บุคลากร และ
นักเรียนไดรับ
ประโยชนไมนอยกวา
รอยละ 95

1.โรงเรียนมีอาคาร 3 ปู
กระเบ้ืองสวยงามเปนไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา
2.ครู บุคลากร นักเรียนไดใช
บริการอาคาร 3 ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับหลักสูตร

โรงเรียนปาก
ชอง ๒

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

89 เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนปากชอง
 2

1.เพื่อเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กใหมีความพรอมในการ
ใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนมีความ
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.เพื่อเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก สําหรับใหนักเรียนมี
ลานสถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน ไดตลอดทั้งวัน
3.เพื่อใหโรงเรียนมีพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหบริการแกชุมชนสําหรับ
ทํากิจกรรมตางๆ

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
300 ตร.ม. โรงเรียนปากชอง 2
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

319,300 319,300 319,300 ครู บุคลากร และ
นักเรียน ไดรับ
ประโยชนไมนอยกวา
รอยละ 95

1.โรงเรียนมีพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กที่เพียงพอและพรอมใช
งาน
2.ครู บุคลากร นักเรียนไดใช
บริการพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กในการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่เหมาะสม

 

โรงเรียนปาก
ชอง ๒

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

90 กอสรางอาคารจอดรถ
โรงเรียนปากชอง 2

1.เพื่อกอสรางอาคารจอด
รถยนตที่จะอํานวยความ
สะดวกใหแกผูมาติดตอ
ราชการ ตลอดจนครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
รถยนตของโรงเรียนปาก
ชอง 2
2.เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีขององคกร 
ใหมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม

กอสรางอาคารจอดรถ 
โรงเรียนปากชอง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา 95
 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.กอสรางอาคารจอดรถยนต
ที่จะอํานวยความสะดวก
ใหแกผูมาติดตอราชการ
ตลอดจนครู บุคลากร
ทางการศึกษา และรถยนต
ของโรงเรียนปากชอง 2
2.เสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ขององคกร ใหมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม

โรงเรียนปาก
ชอง ๒

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

91 ปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน
โรงเรียนปากชอง 2

1.เพื่อปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน
2.เพื่อแกไขปองกันปญหา
คราบสกปรกและเชื้อรา
จากน้ําฝนของอาคารเรียน
3.เพื่อใหครู บุคลากร 
นักเรียน ตลอดจนผูมาใช
บริการของโรงเรียน ไดรับ
ความอบอุนใจ และพึง
พอใจตอการทาสีภายใน
และภายนอกอาคารเรียน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
คสล. แบบเบ็ดเสร็จ ข (ทาสี
ภายนอกอาคาร จํานวน 1,450 
ตร.ม.) โรงเรียนปากชอง 2 (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
2.แกไขปองกันปญหาคราบ
สกปรกและเชื้อราจากน้ําฝน
ของอาคารเรียน
3.ครู บุคลากร นักเรียน 
ตลอดจนผูมาใชบริการของ
โรงเรียน ไดรับความอบอุนใจ
 และพึงพอใจตอการทาสี
อาคารเรียน

โรงเรียนปาก
ชอง ๒

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

92 กอสรางอาคารจอดรถ 
  
โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

เพื่อกอสรางอาคารจอดรถที่
ไดมาตรฐาน  มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงานได
เปนอยางดี สําหรับนักเรียน
 บุคลากรและบริการ
ประชาชน

กอสรางอาคารจอดรถ  โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน  ไมนอยกวา
รอยละ 95  ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารจอดรถที่ได
มาตรฐาน  มีสภาพเหมาะสม
กับการใชงานไดเปนอยางดี  
สําหรับนักเรียน  บุคลากร
และบริการประชาชน  อยาง
มีประสิทธิภาพปลอดภัย

โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

93 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน  ที่
มีสภาพเหมาะสมกับการใช
งานไดเปนอยางดี  สําหรับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทรัพยสิน
ของทางราชการ

กอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม ขนาดความสูง 
2.10 ม. ยาว 68 ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน  ไมนอยกวา
รอยละ 95  ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีรั้วโรงเรียน  ที่มี
สภาพเหมาะสมกับการใชงาน
ไดเปนอยางดี  มี
ประสิทธิภาพปลอดภัย  
สําหรับนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ทรัพยสินของทางราชการ

โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

94 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินภายในโรงเรียน ให
นักเรียนมีความสะดวกใน
การเดินเรียนระหวางอาคาร

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
ภายในโรงเรียนปากชองพิทยาคม
 ขนาดกวาง 1.50 ม.ยาว 106 
ม. พรอมหลังคา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม ไมนอยกวารอยละ 
95  ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดินภายในโรงเรียนให
นักเรียนมีความสะดวกในการ
เดินเรียน ระหวางอาคาร

โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

95 ทาสีอาคารหอประชุม 
100/27โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอประชุม  ใหมี
คุณภาพสําหรับเปนสถานที่
จัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารหอประชุม 100/27 
(ทาสีน้ําอะครีลิก จํานวน 1,500
 ตร.ม.) โรงเรียนปากชองพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน  ไมนอยกวา
รอยละ 95  ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีหอประชุมที่มี
คุณภาพ สวยงาม สําหรับ
เปนสถานที่จัดการเรียนการ
สอน

โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

96 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

เพื่อกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
จํานวน 1 เสน

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,400 ตาราง
เมตร พรอมตีเสนจราจร โรงเรียน
พระทองคําวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

678,000 678,000 678,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

ถนนภายในโรงเรียนพระ
ทองคําวิทยาไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพ
ที่ดี นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู
ที่มาติดตอราชการสามารถ
สัญจรไป – มา ไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

97 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเทา โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทาง
เทาจากหนาโรงเรียนเขาสู
บริเวณภายในโรงเรียน 
จํานวน 1 แหง

กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

615,000 615,000 615,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีหลังคาคลุมทาง
เทาจากหนาโรงเรียนเขาสู
บริเวณภายในโรงเรียน 
ปองกันแดด กันฝน และ
อํานวยความสะดวกใหแก
นักเรียน ครูและบุคลากร

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

98 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

เพื่อกอสรางอาคารโรงจอด
รถ จํานวน 1 หลัง

กอสรางอาคารโรงจอดรถ  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

440,000 440,000 440,000 ครู นักเรียน บุคลากร 
และผูมาติดตอราชการ 
ไมนอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนมีอาคารโรงจอดรถ
ภายในโรงเรียน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและเกิดความ
ปลอดภัยแกครู บุคลากร 
และผูมาติดตอราชการ

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

99 ทาสีอาคาร 4 (แบบ 
318 ล) โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

เพื่อทาสีภายในและ
ภายนอก อาคาร 4 (แบบ 
318 ล) จํานวน 1 หลัง

ทาสีอาคาร 4 (แบบ 318 ล)  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

255,000 255,000 255,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

อาคาร 4 (แบบ 318 ล) 
ไดรับการทาสีทั้งภายในและ
ภายนอก ใหสวยงาม สะอาด 
เปนระเบียบ เรียบรอย 
ปลอดภัย และอยูในสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

100 ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค 
หอประชุมโดม 
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงลาน
อเนกประสงค หอประชุม
โดม โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา ใหมีความสมบูรณ มี
พื้นที่จัดกิจกรรมตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อใหนักเรียนมีลานกีฬา
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู

ปรับปรุงลานอเนกประสงค 
หอประชุมโดม เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

585,305 585,305 585,305 ครู นักเรียน และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีลานอเนกประสงค 
หองประชุมโดม สมบูรณ
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

101 กอสรางอาคารหองน้ํา
นักเรียน โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

1.เพื่อกอสรางหองน้ํา
นักเรียน จํานวน 1 หลัง
2.เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหนักเรียนไดมีหองน้ํา
นักเรียนเพียงพอในการใช
บริการ
3.เพื่อใหมีหองน้ํานักเรียนที่
สะอาดไดมาตรฐาน
4.เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย เปนสัดสวน

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

490,000 490,000 490,000 นักเรียน ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนพระทองคําวิทยา
มีหองน้ํานักเรียน ที่สะอาด
ทันสมัย และไดมาตรฐาน

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

102 กอสรางอาคารพยาบาล
โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา

1.เพื่อกอสรางอาคาร
พยาบาลที่สะอาด ปลอด
โปรง ไดมาตรฐาน
2.เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับครู นักเรียน และ
บุคลากร ไดมีสถานที่ปฐม
พยาบาลที่ทันสมัย สมบูรณ
3.เพื่อความเปนระเบียบ 
เรียบรอยและเปนสัดสวน

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

499,000 499,000 499,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนพระทองคําวิทยามี
สถานที่ปฐมพยาบาลที่
ทันสมัย สะอาด มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวน
 สะอาด ปลอดโปรงได
มาตรฐาน

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

103 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนแบบ 318
 ล โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนแบบ 318 ล โรงเรียน
พระทองคําวิทยา ใหมีมั่นคง
 แข็งแรงสวยงามและ
ปลอดภัย

 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
แบบ 318 ล โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

 150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

อาคารเรียนแบบ 318 ล 
ไดรับการปรับปรุงซอมแซม
ใหมีสภาพแข็งแรง มั่นคง 
สวยงาม อยูในสภาพที่พรอม
ใชงานอยูเสมอ สงผลให
นักเรียนและครูสามารถใช
ประโยชนไดเต็มที่ตาม
ศักยภาพและปลอดภัย

โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

104 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
โรงเรียนมะคาวิทยา

เพื่อกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
345 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,725 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใชบริการ
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตไมนอยกวา
รอยละ 90

โรงเรียนมะคาวิทยา มี
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตไวใชประโยขน

โรงเรียนมะคา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

105 กอสรางสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนมะคา
วิทยา

เพื่อกอสรางสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 22.00 
เมตร ยาว 42.00 เมตร 
โรงเรียนมะคาวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจตอการ
กอสรางสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก
 รอยละ 90

โรงเรียนมะคาวิทยา มีสนาม
ฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหนักเรียน ครู และชุมชนไว
ใชประโยชน

โรงเรียนมะคา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

106 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน  108 ล 
โรงเรียนมะคาวิทยา

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล ใหเปนหอง
สํานักงาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 บุคลากรทางการศึกษา
 นักเรียน มีความพึง
พอใจในการใชบริการ
ไมนอยกวารอยละ 90

มีหองสํานักงานที่พรอมใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมะคา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

107 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
มะคาวิทยา

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เหล็ก
2.เพื่อใหผูรับบริการที่
โรงเรียนมีถนนในการสัญจร
ไปมาอยางสะดวก คลองตัว
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
185 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
925 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

500,000 500,000 500,000 1.มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพ่ิมขึ้น จํานวน 1
 เสน
2.นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจในการ
ใชบริการถนนคอนกรีต
ไมนอยกวารอยละ 90

1.ทําใหการสัญจรไปมาสะดวก
2.โรงเรียนมีความสะอาด ดู
เปนระเบียบ เรียบรอย

โรงเรียนมะคา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

108 กอสรางอาคารโรงจอด
รถยนต โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

1.เพื่อกอสรางอาคารโรง
จอดรถยนต โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ จํานวน 1 แหง
2.เพื่อจัดสภาพอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียนให
เปนระเบียบเรียบรอย 
ปลอดภัย และอยูในสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ

กอสรางอาคารโรงจอดรถยนต 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ จํานวน 1 
แหง ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 25
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 175 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

300,000 300,000 300,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.ผูปกครองนักเรียน และผูที่
เขามาติดตอราชการที่
โรงเรียน ไดรับความสะดวก
และความปลอดภัย ขณะที่
จอดรถภายในโรงเรียน
2.โรงเรียนมีสถานที่จอดรถที่
เปนระเบียบเรียบรอย

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

109 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 265 เมตร 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
265 เมตร 
2.เพื่อใหความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงามของ
สถานศึกษา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 265 เมตร โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือมีรั้ว
สําหรับกั้นอาณาเขตพื้นที่ที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
สถานที่สําหรับแสดงอาณา
เขตชัดเจน 
3.เกิดความประทับใจแก
ผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผูพบ
เห็น

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

110 ปรับปรุงอาคารเรียน 
108 ล. โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 108 ล. โดย
การตอเติมหลังคาบริเวณ
พื้นที่ดานหลัง
2.เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นที่
สําหรับจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูเพ่ิมขึ้น
3.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ใหสวยงามสรางความ
ประทับใจแกผูเรียนและผู
มาติดตอ

ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล. 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.ระดับคุณภาพของอาคาร
เรียน 108 ล ไดมาตรฐาน
และมีความสวยงาม
2.โรงเรียนมีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
ไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

111 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.50 เมตร 
ยาว 265 เมตร 
โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
265 เมตร โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา ใหมีสภาพการ
ใชงานที่เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนการสอน
2.เพื่อพัฒนาสถานที่ให
เหมาะสมและใหใชงานได
อยางคุมคา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาว 265 เมตร โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจน
ผูปกครองมาติดตอราชการมี
ความปลอดภัย
2.โรงเรียน ซึ่งเปนสถานที่
ราชการมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

112 ปรับปรุงอาคารเรียน 
216 ล. โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
216 ล. โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา ใหมีสภาพการ
ใชงานที่เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 216 ล. 
โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
จํานวน 1,775 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 
มีอาคารเรียนที่พรอม
ใหบริการแกครู บุคลากร 
และนักเรียน

โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

113 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.50 เมตร 
ยาว 265 เมตร 
โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทฺโธ

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 
265 เมตร ของโรงเรียน
ดานทิศเหนือ ใหมีความ
ปลอดภัยและมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง
2.เพื่อปรับภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบสถานศึกษาใหมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม มี
อาณาเขตที่ชัดเจน

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาว 265 เมตร โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ (ตาม
แบบและรายละเอียด ที่ อบจ.นม.
 กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลกรทาง
การศึกษา และนักเรียน
ไมนอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีรั้วที่มีความมั่นคง
 แข็งแรง และสวยงาม
2.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนมี
ความปลอดภัย

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณปริ

สุทฺโธ
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

114 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
หองสมุด โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริ
สุทฺโธ

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ซอมแซม อาคารหองสมุด 
ใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
2.เพื่อสนับสนุนการสงเสริม
การคนควาจากแหลงเรียนรู
ของผูเรียนที่เอื้อตอการ
เรียนรู

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

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทฺโธ มีการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารหองสมุด ที่มี
ความมั่นคงและปลอดภัย

โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณปริ

สุทฺโธ
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

46



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

115 กอสรางรั้ว คสล. 
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม
2.เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ทรัพยสินของทางราชการ

กอสรางรั้ว  คสล. โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม รั้วคอนกรีตบลอค
 ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว  165
  เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

499,000 499,000 499,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และชุมชน มีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินจากการกอสรางรั้ว 
คสล.โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

116 ปรับปรุงซอมแซมโรง
อาหาร โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

1.เปลี่ยนฝาเพดาน โรง
อาหาร โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย    
2.เพื่อใหมีโรงอาหาร มี
ความสะอาด สวยงาม นาดู
 นาอยู เอื้อตอการบริการ
นักเรียน ครูและบุคลากร

ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร  
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม  ทํา
ฝาเพดานแผนยิบซัมบอรดกันชื้น 
หนา 9 มม.ขนาด 1.20 x2.40 
ม.โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี@
0.60x0.40 ม.ฉาบเรียบ หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 325
 ตร.ม.พรอมร้ือติดกลับโคมไฟสอง
สวาง 19 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 90

1.โรงเรียนมีโรงอาหาร ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย เหมาะสมตอการ
บริการนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน

โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

47



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

117 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา

1.เพื่อใหเปนสถานที่ฝก
ทักษะกีฬาฟุตบอลของ
นักเรียนและชุมชนใกลเคียง
2.เพื่อใหโรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา มีสนามกีฬาฟุตบอล
ที่ไดมาตรฐาน
3.เพื่อสงเสริมและ
เสริมสรางแรงจูงใจให
นักเรียนหันมาใสใจกิจกรรม
ทางดานกีฬาฟุตบอล ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 
ในการออกกําลังกายดูแล
สุขภาพ หางไกลจากยาเสพ
ติด

ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียน
เมืองยางศึกษา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

450,000 450,000 450,000 นักเรียนไดรับประโยชน
จากโครงการไมนอย
กวารอยละ 80

นักเรียนไดใชประโยชนจาก
สนามฟุตบอลในการออก
กําลังกายและฝกซอมกีฬา

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

118 กอสรางถนนลาดยาง
ทับคอนกรีต โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอน ซึ่งเกิดจากการ
สัญจรไปมาเนื่องจากสภาพ
ถนนผิวไมเรียบ
2.เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมภายในโรงเรียน
เมืองยางศึกษา
3.เพื่อลดฝุนละอองในฤดู
แลงและถนนไมเปนหลุม
เปนบอ

กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต
 ขนาดกวาง 4 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0 เมตร ยาว 428 
เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,712 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

486,000 486,000 486,000 นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาที่ใช
บริการไดรับประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 90

โรงเรียนเมืองยางศึกษา มี
ถนนลาดยางใหนักเรียนสัญจร
ไปมามีความปลอดภัย

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

119 กอสรางทางเดินบาท
วิถี โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา

1.เพื่อใหนักเรียนไดเดินทาง
สะดวกระหวางอาคาร
2.เพื่อการติดตอ
ประสานงานระหวางอาคาร
ภายในโรงเรียนรวดเร็ว
ปลอดภัย
3.เพื่อเพิ่มความมีมาตรฐาน
และยกระดับความปลอดภัย
ในโรงเรียน

กอสรางทางเดินบาทวิถี  ขนาด
กวาง 2 เมตร ยาว 168 เมตร 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

420,000 420,000 420,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับประโยชนจาก
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 90

โรงเรียนเมืองยางศึกษา มี
การติดตอระหวางอาคารที่
สะดวกและปลอดภัย

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

120 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1.เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน
เมืองยางไดเดินทางสะดวก
และปลอดภัย
2.เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุใหกับนักเรียนขณะ
เดินภายในโรงเรียน
3.เพื่อใหนักเรียนใชเปน
สถานที่นันทนาการได

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

490,000 490,000 490,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการไมนอยกวาร
อยละ 90

โรงเรียนเมืองยางศึกษา มี
ความสะดวกและปลอดภัยใน
การใชทางเดิน

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

121 ปรับปรุงอาคารเรียน 
216 ล โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 216 ล ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรู

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

150,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

นักเรียนไดรับประโยชนจาก
การปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 216 ล เอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

122 กอสรางรั้ว(ดานขวา
ประตู 1) โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

1.เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.เพื่อปรับภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบอาคารที่ทําการและ
ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

กอสรางรั้ว (ดานขวาประตู 1) 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 260 
เมตร หรือ พ้ืนที่ดําเนินการไม
นอยกวา 520 ตร.ม. โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากร มีความพึง
พอใจตอการสรางรั้ว 
เพ่ือสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของโรงเรียน รอยละ 95

ครู นักเรียน  และบุคลากร มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของโรงเรียน

โรงเรียนลําพระ
เพลิง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

123 กอสรางลาน
อเนกประสงคคอนกรีต
เสริมเหล็ก(หลังปอม
ยามประตู 1) โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงสภาพทั่วไป
ภายในบริเวณโรงเรียนให
นาดู นาอยู และนาเรียน
เหมาะสมตามสภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน
2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ทักษะ
การเลนกีฬาของนักเรียน

กอสรางลานอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังปอมยาม
ประตู 1) ขนาดกวาง 22 เมตร 
ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 880 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครูและนักเรียน มี
ความพึงพอใจ รอยละ 
95

ครูและนักเรียน มีลาน
อเนกประสงค สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน นาอยู นา
เรียน ใชทํากิจกรรมที่เกิด
ประโยชนไดอยางสูงสุด

โรงเรียนลําพระ
เพลิง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

124 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากประตู
 2 ถึงอาคาร
อเนกประสงค) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากประตู 2 
ถึงอาคารอเนกประสงค)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากประตู 2 ถึงอาคาร
อเนกประสงค) ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 130 เมตรหรือพ้ืนที่
ไมนอยกวา 780 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความพึงพอใจในการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอยละ 95

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษามีถนนสภาพ
พรอมใชงานและปลอดภัย 
สําหรับการใชเสนทางในการ
เรียนการสอน

โรงเรียนลําพระ
เพลิง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

50



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

125 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (จากประตู 2
 ถึงอาคาร
อเนกประสงค) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพื่อสรางหลังคาเชื่อม
ระหวางอาคารเรียน 
ปองกันแดดและฝนใหกับ
นักเรียนและครู
2.เพื่อใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
(จากประตู 2 ถึงอาคาร
อเนกประสงค) โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม ขนาดกวาง 2.5 
เมตร ยาว 180 เมตรหรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมนอยกวา 450 ตร.
ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความพึงพอใจหลังคา
เชื่อมระหวางอาคาร
เรียนในการปองกัน
แดดและฝน รอยละ 95

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษามีหลังคาเชื่อม
ระหวางอาคารเรียนในการ
ปองกันแดดและฝน เพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการ
เรียนการสอน

โรงเรียนลําพระ
เพลิง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

126 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ (กันสาด) 
โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม

1.เพื่อจัดทํากันสาดหลังคา
ปองกันฝนสาด ดานหนา
ระเบียงอาคาร 4
2.เพื่อใหการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ (กันสาด) (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000  นักเรียน  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจ รอย
ละ 95 

หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัยมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน

โรงเรียนลําพระ
เพลิง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

127 กอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบอาคาร
ใหม โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

เพื่อกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบอาคารใหม 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

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

500,000 500,000 500,000 นักเรียน  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจ รอย
ละ 95

ครูและนักเรียน มีลาน
อเนกประสงค สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน นาอยู นา
เรียน ใชทํากิจกรรมที่เกิด
ประโยชนไดอยางสูงสุด

โรงเรียนวังน้ํา
เขียว

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

128 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน คณะครู และ
บุคลากร โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม มีความ
พึงพอใจในการกอสราง
หลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม ไมนอยกวา
รอยละ 95

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษามีหลังคาเชื่อม
ระหวางอาคารเรียนในการ
ปองกันแดดและฝน เพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการ
เรียนการสอน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียว

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

129 กอสรางทางเดินทาง
เทา คสล.ขนาด 1.50 
เมตร ยาว 130.0 
เมตรหรือพื้นที่ไมนอย
กวา 195.00 ตร.ม. 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

เพื่อกอสรางทางเดินทางเทา
 คสล.โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม ใหเสริมสราง
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนรูและการปฏิบัติงาน

กอสรางทางเดินทางเทา คสล.
ขนาด 1.50 เมตร ยาว 130.00 
เมตรหรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 
195.00 ตร.ม.โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

341,500 341,500 341,500 นักเรียน คณะครู และ
บุคลากร โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม มีความ
พึงพอใจในการกอสราง
ทางเดินทางเทา คสล.
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม ไมรอยกวา 
80

นักเรียน คณะครู และ
บุคลากร โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม มีทางเดินทางเทา 
คสล.โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม ที่เสริมสราง
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนรูและการปฏิบัติงาน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียว

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

130 ปรับปรุงหองประชุม
กาสะลอง โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงหองประชุม
กาสะลอง โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม ใหสวยงาม
และอยูในสภาพที่พรอมใช
งาน

ปรับปรุงหองประชุมกาสะลอง 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 หองประชุมกาสะลอง 
เอ้ือตอการจัดการ
ประชุม และอํานวย
ความสะดวกใหแก
คณะครู ผูบริหาร และ
ผูที่มาติดตอ
ประสานงาน รอยละ 
100

หองประชุมกาสะลองของ
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม 
ไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพ
ที่สวยงามเหมาะสม เอื้อตอ
การจัดการประชุม และ
อํานวยความสะดวกใหแก
คณะครู ผูบริหาร และผูที่มา
ติดตอประสานงาน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียว

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

131 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 265 เมตร 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. 
โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 
ขนาดสูง 2.00 เมตร  
ความยาว 265 เมตร
2.เพื่อสรางความปลอดภัย
ในทรัพยสินของโรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม
3.เพื่อสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน
4.เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงามและมี
ความปกติสุข
5.เพื่อเปนเกราะปองกัน
มิจฉาชีพและแหลงมั่วสุม
ภายในสถานศึกษา

กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม  ขนาดสูง 2.00  เมตร
 ความยาว 265 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน ไม
นอยกวารอยละ 95 
ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

1.ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติงานดวยความ
มั่นใจ
2.สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพได
อยางตอเนื่อง

โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

132 ปรับปรุงซอมแซมหอง
สหกรณ โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหอง
สหกรณโรงเรียน ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมหองสหกรณ 
โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม พื้นที่
ปรับปรุง 65.80 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ ไมนอยกวารอย
ละ 90

สถานศึกษามีหองสหกรณ
โรงเรียนที่มีความแข็งแรง 
มั่นคง และปลอดภัย

โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

133 กอสรางโรงจอดรถ 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางโรงจอดรถ ที่
ไดมาตรฐาน สะดวกและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม และเปนระเบียบ

กอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง 
7.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

190,000 190,000 190,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถ ที่ได
มาตรฐาน สะดวกและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปนระเบียบ

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

134 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค 
100/27 โรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค 100/27 
ใหมีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย
2.เพื่อเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
100/27 โรงเรียนวังรางพิทยา
คม (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค 100/27 ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัยเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

135 ปรับปรุงซอมแซมทาสี 
อาคารเรียน ก. 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

1.เพื่อใหครู บุคลากร 
นักเรียน ตลอดจนผูมาใช
บริการของโรงเรียน ไดรับ
ความอุนใจ และพึงพอใจตอ
การทาสีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน
2.เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพที่
สะอาด สวยงาม นาเรียน 
นาอยู    
3.เพื่อแกไขปองกันปญหา
คราบสกปรกและเชื้อรา
จากน้ําฝน

ปรับปรุงซอมแซมทาสี อาคาร
เรียน ก. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 
 90 มีความพึงพอใจ

1.โรงเรียนมีบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอนให
เอ้ือตอการเรียนรู
2.โรงเรียนมีสภาพที่สะอาด 
สวยงาม นาเรียนนาอยู

โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

136 ปูกระเบ้ืองพื้น
หองเรียน อาคาร 216
 ล โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

1.เพื่อปูพ้ืนกระเบ้ืองเซรามิค
 สีธรรมดาหองเรียนอาคาร 
216 ล
2.เพื่อสงเสริมบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรูของ
นักเรียน

พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา 
ขนาด 12"x12" ปริมาณงานไม
ต่ํากวา 702 ตร.ม. โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

373,000 373,000 373,000 รอยละ 95 มีความพึง
พอใจของผูใชบริการ
หองเรียน

1.โรงเรียนไดรับการปูพื้น
กระเบ้ืองเซรามิคสีธรรมดา
2.อาคาร 216 ล โรงเรียน
วัดประชานิมิตร มีหองเรียนที่
สะอาด สวยงาม ถูก
สุขลักษณะ เอ้ือตอการเรียนรู

โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

137 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังสนาม
ฟุตบอล โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังสนามฟุตบอล

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
142 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
710 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

446,000 446,000 446,000 รอยละ 95 มีความพึง
พอใจในการใชถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่พรอมใชงาน
2.ผูที่มาติดตอราชการ และ
บุคลากรภายในโรงเรียน
ไดรับความสะดวกสบายใน
การจราจร

โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

138 ปรับปรุงขยายพื้นที่
อาคารโรงฝกงานพรอม
รางระบายน้ํา โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

1.เพื่อปรับปรุงขยายพื้นที่
หลังอาคารอุตสาหกรรม
โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
โดยการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2.เพื่อทํารางระบายน้ํา
3.เพื่อไมใหเปนที่อยูของ
สัตวมีพิษ

ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารโรง
ฝกงานพรอมรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง 8.00 ม. ยาว 61.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม
นอยกวา 488 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

328,000 328,000 328,000 รอยละ 95 มีความพึง
พอใจของผูใชพื้นที่ใน
อาคารโรงฝกงาน

1.พื้นที่หลังอาคาร
อุตสาหกรรมโรงเรียนวัด
ประชานิมิตรเปนพ้ืนเท
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความ
แข็งแรง
2.บริเวณดานหลังอาคาร
อุตสาหกรรมมีรองน้ําเพื่อ
ระบายน้ําออกอยางสะดวก
3.บริเวณดานหลังอาคาร
อุตสาหกรรมไมเปนแหลงที่
อยูของสัตวมีพิษ เกิดความ
ปลอดภัยตอนักเรียน และ
บุคคลที่ไปใชอาคารและอยู
บริเวณนั้น

โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

139 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

ปรับปรุงอาคารเรียน ขนาดพื้นที่ 
192.00 ตร.ม. โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 รอยละ 95 ของความ
พึงพอใจของผูใชบริการ

1.อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ มีความปลอดภัย 
สะอาด สวยงาม ถูก
สุขลักษณะ

โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

140 ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคาร 104 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร

1.เพื่อเปลี่ยนเพดานอาคาร
 อาคาร 104
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

เปลี่ยนเพดาน อาคาร 104 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 รอยละ 95 มีความพึง
พอใจที่ใชบริการอาคาร
 104

1.โรงเรียนไดปรับปรุงอาคาร
 104 โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร
2.เพดานอาคาร 104 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร มี
ความแข็งแรง
3.นักเรียนมีอาคารเรียนทํา
กิจกรรม และมีความปลอดภัย

โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

141 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
สองครพิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สําหรับใชสัญจร
ไปมาไดสะดวกและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

493,000 493,000 493,000 1.โรงเรียนมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไมนอยกวา 
825 ตร.ม.
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

โรงเรียนสองครพิทยาคม มี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สําหรับใชสัญจรไปมาได
สะดวก และปลอดภัย

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

142 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนสองครพิทยา
คม

1. เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน 
สําหรับปองกันทรัพยสิน
ของทางราชการ 
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ
โรงเรียนใหเปนระเบียบ 
และสวยงาม

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

500,000 500,000 500,000 1.โรงเรียนมีรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความ
สูง 2.10 เมตร ยาว 
204 เมตร
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีรั้ว สําหรับ
ปองกันทรัพยสินของทาง
ราชการ 
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่เปน
ระเบียบ เรียบรอยและ
สวยงาม

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

143 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินพรอมทางเดิน
เทาโรงเรียนสองคร 
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินพรอมทางเดินเทา
สําหรับปองกันแดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงามและเปนระเบียบ

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
พรอมทางเดินเทา ขนาดกวาง 
2.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
โรงเรียนสองครพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

486,000 486,000 486,000 1.โรงเรียนมีหลังคา
คลุมทางเดินพรอม
ทางเดินเทา ขนาดกวาง
 2.40 เมตร ยาว 100
 เมตร
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดินสําหรับปองกันแดด
และฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปนระเบียบ

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

144 ปรับปรุงอาคาร
เบ็ดเสร็จ ก (ฝาเพดาน)
 โรงเรียนสองครพิทยา
คม

1.เพื่อปรับปรุงอาคาร
เบ็ดเสร็จ ก (ฝาเพดาน) ให
มีความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

รื้อฝาเพดานเดิม 370 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งฝาเพดานยิป
ซั่มบอรดหนา 9 มม. ชนิด
ธรรมดาฉาบเรียบ ทาสีโครงเครา
เหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา 
370 ตารางเมตร โรงเรียนสองค
รพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย 
2.เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนสองคร
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

145 ปรับปรุงพื้นอาคารโดม
 โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนอาคารโดม
2.เพื่อใหพ้ืนอาคารโดม 
เรียบ สม่ําเสมอ สามารถให
นักเรียนเลนกีฬาและทํา
กิจกรรมตางๆที่สงเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ใหกับนักเรียน

ปรับปรุงพื้นอาคารโดม ขนาด
กวาง 58 เมตร ยาว 24 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,392 ตร.ม. โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

800,000 800,000 800,000 บุคลากรในโรงเรียน มี
ความพึงพอใจ รอยละ 
95

1.มีพื้นอาคารโดม เรียบ 
สม่ําเสมอ
2.พื้นอาคารโดม สามารถให
นักเรียนเลนกีฬา ทํากิจกรรม
ตางๆ ได
3.ครูและบุคลากรในโรงเรียน
 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

146 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ(หองน้ํา) 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

1.เพื่อปรับปรุงหองน้ํา 
อาคาร 3 (3x4เมตร) 
จํานวน 4 หอง ตาม
รูปแบบที่อบจ.กําหนด   
2.เพื่อใหอาคารสถานที่ 
อาคารประกอบและ
สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงเรียน
และบริเวณโรงเรียนสะอาด 
รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน

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

150,000 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการใช
อาคาร

1.หองน้ํา อาคาร 3 ไดรับ
การดูแลใหมีสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ  
2.อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และ
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน  
3.ครูและบุคลากรมีขวัญ
กําลังใจที่ดี

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

147 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
โรงเรียน  โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากร 
3.เพื่อสนับสนุนสถานศึกษา
ใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน (ชวงที่ 1) ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 231 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ชวงที่ 2) 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 24 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 924 ตาราง
เมตร  ไหลทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

480,000 480,000 480,000 ครู และนักเรียน 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม รอยละ 80  
มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ไดมาตรฐาน อยูใน
สภาพการใชงานไดเปนอยางดี
 สามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพปลอดภัย และ
สามารถใหบริการชุมชนได
อยางทั่วถึง

โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

148 ขุดลอกสระ โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

1.เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนน้ําโรงเรียนสาหราย
วิทยาคม
2.เพื่อสนับสนุนสถานศึกษา
ใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน

ขุดลอกสระกวาง 53.60 เมตร 
ยาว 87 เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดรวมไมนอยกวา 9,219 
ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดิน
เดิม (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

334,000 334,000 334,000 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
 มีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80

โรงเรียนมีสระน้ําที่มีขนาด
ใหญขึ้นสามารถกักเก็บน้ําได
ปริมาณมากขึ้น

โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

149 ปรับปรุงซอมแซม 
อาคารโรงฝกงาน
เกษตร A (มพช. 2) 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงฝกงานเกษตร A (มพช. 
2) ของโรงเรียนสาหราย
วิทยาคม ใหมีสภาพการใช
งานที่เหมาะสม มี
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การจัดการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซม อาคารโรง
ฝกงานเกษตร A (มพช. 2) 
โรงเรียนสาหรายวิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 ครู บุคคลากร และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่  ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงานและมี
สภาพแวดลอม ที่เอ้ืออํานวย
ตอการเรียนรู

โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

150 ปรับปรุงซอมแซมทาสี
ภายนอกอาคาร ๓ 
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

เพื่อทาสีภายนอกอาคาร
เรียน 3 (318 ค) เฉพาะ
ภายนอกใหมีสภาพสวยงาม

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

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
 

โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

151 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนสี
คิ้ววิทยาคาร

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2.เพื่อใหนักเรียน บุคลากร
และผูปกครอง สามารถ
สัญจรจากการขับขี่ภายใน
โรงเรียนไดสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 109 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 545 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

338,000 338,000 338,000 นักเรียน ไมนอยกวา
รอยละ 95 มีความพึง
พอใจตอโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

นักเรียน ไมนอยกวารอยละ 
95 ไดรับประโยชนจาก
โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก

โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

152 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินพรอมทางเดิน
เทา  โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินพรอมทางเดินเทา
2.เพื่อใหนักเรียน บุคลากร
และผูปกครอง สามารถเดิน
เทาภายในโรงเรียนได
ปลอดภัยมากขึ้น

หลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกวาง 
2.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

486,000 486,000 486,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

นักเรียน บุคลากรและ
ผูปกครอง ไมนอยกวารอยละ
 95 ไดรับประโยชนจาก
โครงการ

โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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2561
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153 เปลี่ยนหอถังน้ําแชม
เปญ (ถังน้ําประปา) 
ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศกเมตร สูง 20 
เมตร โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

1.เพื่อเปลี่ยนหอถังน้ําแชม
เปญ (ถังน้ําประปา) ขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศกเมตร 
สูง 20 เมตร
2.เพื่อใหถังเก็บน้ําหอสูง
ทรงแชมเปญมีประสิทธิภาพ
ในการใชงานและปลอดภัย 
ตอชีวิตและทรัพยสิน

 เปลี่ยนหอถังน้ําแชมเปญ (ถัง
น้ําประปา) ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร 
จํานวน 1 หอ โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

260,000 260,000 260,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

นักเรียน บุคลากรและ
ผูปกครอง ไมนอยกวารอยละ
 95 มีความพึงพอใจตอถัง
แชมเปญ (ถังน้ําประปา) 
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก
เมตร สูง 20 เมตร

โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

154 ปรับปรุงหองน้ํา 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

1.เพื่อซอมแซม หองน้ํา ให
มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหนักเรียนไดใช
หองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุงหองน้ําใหมีความมั่นคง
แข็งแรงสวยงามและปลอดภัย 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียน ไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
โครงการปรับปรุง ซอมแซม
หองน้ํา

โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

155 ปรับปรุงอาคารเรียน
(บานบัวบุศย) 
โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
(บานบัวบุศย) ใหมีความ
แข็งแรง  มั่นคง เหมาะสม 
และปลอดภัย สําหรับ
นักเรียน บุคลากรและ
ผูรับบริการ

ปรับปรุงอาคารเรียน (บานบัว
บุศย) โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

390,000 390,000 390,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่มาตรฐาน มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียน
การสอน อยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

156 ปรับปรุงอาคารเรียน
(บานผกากรอง) 
โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพื่อจัดทําการปรับปรุง
อาคารเรียน(บานผกากรอง)
 ใหมีความแข็งแรง  มั่นคง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
สําหรับนักเรียน บุคลากร
และผูรับบริการ

ปรับปรุงอาคารเรียน (บาน
ผกากรอง) โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่มาตรฐาน มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียน
การสอน อยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

61



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

157 ปรับปรุงอาคารเรียน 
(บานพุทธรักษา) 
โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพื่อจัดทําการปรับปรุง
อาคารเรียน(บานพุทธรักษา)
 ใหมีความแข็งแรง  มั่นคง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
สําหรับนักเรียน บุคลากร
และผูรับบริการ

ปรับปรุงอาคารเรียน (บาน
พุทธรักษา) โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

350,000 350,000 350,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่มาตรฐาน มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียน
การสอน อยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

158 ปรับปรุงอาคารเรียน 
(บานเฟองฟา) 
โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพื่อจัดทําการปรับปรุง
อาคารเรียน (บานเฟองฟา) 
ใหมีความแข็งแรง  มั่นคง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
สําหรับนักเรียน บุคลากร
และผูรับบริการ

ปรับปรุงอาคารเรียน(บาน
เฟองฟา) โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่มาตรฐาน มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียน
การสอน อยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

159 ปรับปรุงอาคารเรียน 
(หัองสมุดบานรวมใจ) 
โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว

เพื่อจัดทําการปรับปรุง
อาคารเรียน(หัองสมุด บาน
รวมใจ) ใหมีความแข็งแรง  
มั่นคง เหมาะสม และ
ปลอดภัย สําหรับนักเรียน 
บุคลากรและผูรับบริการ

ปรับปรุงอาคารเรียน (หัองสมุด
บานรวมใจ) โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่มาตรฐาน มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียน
การสอน อยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

160 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

1.เพื่อกอสรางอาคารโรง
จอดรถที่ไดมาตรฐาน
2.เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการจอดรถสําหรับคณะ
ครู ผูปกครองนักเรียน 
ตลอดจนผูที่มาติดตอราชการ

กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 36 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

428,000 428,000 428,000 นักเรียน ครู บุคลากร 
ผูปกครองและผูมา
ติดตอราชการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80

1.โรงเรียนมีอาคารโรงจอด
รถที่ไดมาตรฐาน
2.โรงเรียนมีอาคารโรงจอด
รถที่สะดวกในการจอดรถ
ของคณะครู ผูปกครอง
นักเรียน ตลอดจนผูที่มา
ติดตอราชการ

โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

62



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

161 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน ก 
โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

1.เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียน ก ใหมีสภาพ
พรอมใชงาน
2.สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาที่ดีและเต็มศักยภาพ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ก 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผูใชบริการอาคารเรียน
มีความพึงพอใจ รอยละ
 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สะอาด บรรยากาศรมรื่น
สวยงามปลอดภัย
2.สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาที่ดีและเต็มศักยภาพ
3.มีอาคารที่ดี พรอมใชงาน

โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ

วิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

162 ถมดินสระน้ํา โรงเรียน
สูงเนิน

1.เพื่อถมดินสระน้ําใหมี
ความมั่นคงแข็งแรง สําหรับ
ใชในการกอสรางบานพักครู 
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงามและเปนระเบียบ

ถมดินสระน้ํา ขนาดกวาง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
1,660.21 ลูกบาศกเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

274,000 274,000 274,000 ครูผูพักอาศัยบานพักครู
 มีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 95

1.โรงเรียนสูงเนินมีพื้นที่ใน
การกอสรางบานพักครู ที่มี
ความมั่นคงและแข็งแรง 
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงามและเปนระเบียบ

โรงเรียนสูงเนิน
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

163 กอสรางหลังคาเชื่อม
อาคารเรียนโรงเรียนสูง
เนิน

1.เพื่อกอสรางหลังคาเชื่อม
อาคารเรียน สําหรับปองกัน
แดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม เปนระเบียบและ
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอสรางหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 
โรงเรียนสูงเนิน (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

3,562,000 3,562,000 3,562,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากร มีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 95

1.โรงเรียนมีหลังคาเชื่อม
อาคารเรียน สําหรับปองกัน
แดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม เปนระเบียบและ
เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนสูงเนิน
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

63



(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

164 ซอมแซมฝาเพดาน
อาคารเรียน โรงเรียน
สูงเนิน

1.เพื่อซอมแซมฝาเพดาน
อาคารเรียน ใหมีความ
มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
2.เพื่อสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ซอมแซมฝาเพดานอาคารเรียน 
คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน 
จํานวนไมนอยกวา 378 ตร.ม. 
โรงเรียนสูงเนิน (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนสูงเนินมีฝาเพดาน
อาคารเรียน ที่มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย 
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
บรรยากาศเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนสูงเนิน
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

165 ปรับปรุงพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กอาคารโดม
หนาเสาธง โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็กอาคารโดมหนา
เสาธง สําหรับใชเปน
สถานที่จัดกิจกรรมหนาเสา
ธงเชาและเย็น และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตางๆ 
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนา
เสาธงใหสวยงาม และเปน
ระเบียบ

ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารโดมหนาเสาธง ขนาดกวาง
 21.30 เมตร ยาว 35.10 เมตร
 หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 958.23 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

119,200 119,200 119,200 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กอาคารโดมหนาเสาธง 
สําหรับใชเปนสถานที่จัด
กิจกรรมหนาเสาธงเชาและ
เย็น และกิจกรรมการเรียน
การสอนตางๆ 
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนหนาเสา
ธงที่สวยงาม และเปนระเบียบ

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

166 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๑๒ เมตร 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพื่อพัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมบริเวณรอบ
โรงเรียนใหมีความมั่งคง 
ปลอดภัย และมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนการสอน

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง ๒.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

687,000 687,000 687,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจใน
โครงการ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

โรงเรียนมีรั้ว ที่แข็งแรง มั่นคง
 ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขาม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

167 กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนใหนักเรียน
ไดรับประสบการณการ
เรียนการสอน และใชเปน
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต

กอสรางสนามอเนกประสงค 
ขนาดกวาง ๒๒ เมตร ยาว ๓๔ 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 748 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

363,500 363,500 363,500 ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจใน
โครงการไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่
พรอมสําหรับนักเรียนและ
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

โรงเรียนหนอง
ขาม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

168 กอสรางสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนใหนักเรียน
ไดรับประสบการณการ
เรียนการสอน และใชเปน
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต

กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๒๒.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจใน
โครงการ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่
พรอมสําหรับนักเรียนและ
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

โรงเรียนหนอง
ขาม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

169 จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ
สองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar 
Cell) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน ๘ ตน 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

1.เพื่อปองกัน ความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครู 
บุคลากร ตลอดทั้งทรัพยสิน
ของสถานศึกษา 
2.เพื่อใหมีความสวางใน
เวลาค่ําคืนสําหรับจัดทํา
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
 ตลอดทั้งผูอยูเวรยาม
รักษาการณโรงเรียน

โคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน ๘ ตน (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจใน
โครงการ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

โรงเรียนมีการบริหารความ
เสี่ยง มีมาตรการ ปองกันการ
บาดเจ็บและสรางเสริมความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียน ครู 
บุคลากร และทรัพยสินของ
โรงเรียน ตลอดทั้งอํานวย
ความสะดวกแกผูอยูเวรยาม
รักษาการณในเวลากลางคืน

โรงเรียนหนอง
ขาม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

170 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนใหมีความมั่นคง
 แข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีสิ่งแวดลอม 
ปลอดภัย ที่สวยงาม เอื้อตอ
การเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม ปูกระเบื้อง
เคลือบขนาด 12"x12" 370 
ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

171 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน
2.เพื่อใหโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม มีรั้วโรงเรียน ทํา
ใหเพิ่มความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของทางโรงเรียน 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง
 2.10 เมตร ยาว  204  เมตร 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 95

1.ไดรับการกอสรางรั้วโรงเรียน
2.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
ปลอดภัยในทรัพยสินเพ่ิมขึ้น
3.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึง
พอใจตอการกอสรางรั้ว
โรงเรียน

โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

172 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน แบบ 
108ล โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน แบบ 108ล ใหมี
ความสวยงาม นาอยู เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

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

150,000 นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม นาอยู เอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

173 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 3 
โรงเรียนหนองบุญมาก
พิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน 3 ใหมีความ
สวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย
2.เพื่อเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน 3 ปริมาณ 
1,770 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย
2.โรงเรียนมีอาคารและ
สถานที่ที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
หนองบุญมาก

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

174 กอสรางลานกีฬา 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางลานกีฬา ที่
ไดมาตรฐานและเพียงพอ
กับความตองการของ
นักเรียนและชุมชน
2.เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3.เพื่อใหนักเรียน เยาวชน
ในชุมชน ครูและบุคลากร
ไดมีสถานที่สําหรับออก
กําลังกายและเลนกีฬา

กอสรางลานกีฬา ขนาดกวาง 18 
เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 576
 ตารางเมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

253,300 253,300 253,300 นักเรียน เยาวชนใน
ชุมชน ครูและบุคลากร
มีความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีลานกีฬา ที่ได
มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของนักเรียน 
และชุมชน
2.โรงเรียนมีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.นักเรียน เยาวชนในชุมชน 
ครูและบุคลากรไดมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายและ
เลนกีฬา

โรงเรียนหนอง
ยาง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

175 กอสรางรั้ว คสล. 
ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. 
ปองกันทรัพยสินของทาง
ราชการ 
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนให
สวยงาม เปนระเบียบ

กอสรางรั้ว คสล.ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 150 เมตร โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

372,000 372,000 372,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90 

1.โรงเรียนมีรั้ว คสล. ปองกัน
ทรัพยสินของทางราชการ 
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมที่สวยงาม และ
เปนระเบียบ

โรงเรียนหนอง
ยาง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

176 ทาสีอาคารเรียน ก/
อาคารเรียน ข 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อทาสีอาคารเรียน ก/
อาคารเรียน ข ใหมีความ
สวยงาม เปนระเบียบ
2.เพื่อสรางบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอน

ทาสีอาคารเรียน ก/อาคารเรียน ข
 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

210,200 210,200 210,200 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความสวยงาม เปนระเบียบ
2.โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ยาง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

177 ทาสีรั้ว โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

1.เพื่อทาสีรั้วโรงเรียน ให
สวยงาม เปนระเบียบ
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
สรางบรรยากาศในการเรียนรู

ทาสีรั้ว ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว
 200 เมตร (2 ดาน) หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

61,500 61,500 61,500 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 90

1.โรงเรียนมีรั้วที่สวยงาม 
เปนระเบียบ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศน ที่สราง
บรรยากาศในการเรียนรู

โรงเรียนหนอง
ยาง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

178 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางอาคารโรง
จอดรถ  ใหไดมาตรฐาน มี
ความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม และเปนระเบียบ

กอสรางอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

428,000 428,000 428,000 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 95

1.โรงเรียนมีอาคารโรงจอดรถ
  ที่ไดมาตรฐาน มีความมั่นคง
 แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปนระเบียบ

โรงเรียนหนอง
ยาง

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

179 ปรับปรุงอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก (ฝาเพดาน)
 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อเปลี่ยนฝาเพดาน
อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ให
มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.เพื่อสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 
(ฝาเพดาน) (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นครราชสีมา 
กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีฝาเพดานอาคาร
เรียนเบ็ดเสร็จ ก ที่มีความ
มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สรางบรรยากาศตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

180 กอสรางหลังคาทางเดิน
 (Cover Way) 
โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1.เพื่อกอสรางหลังคาเชื่อม
ระหวางอาคารเรียน 
ปองกันแดดและฝนใหกับ
นักเรียน และครู
2.เพื่อใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ของโรงเรียน 
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover 
Way) ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว
 90 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
135 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึง
พอใจหลังคาเชี่อมระหวาง
อาคารเรียนในการปองกัน
แดดและฝน เพื่ออํานวย
ความสะดวกตอการเรียนการ
สอน

โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

181 กอสรางโรงจอดรถยนต
 โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค

1.เพื่อกอสรางโรงจอด
รถยนต
2.เพื่อใหบริการแกบุคลากร
ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
หรือผูที่เขามาติดตอราชการ
 ไดใชประโยชนในการจอด
รถยนต

กอสรางโรงจอดรถยนต ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 33 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 198 ตร.ม. 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000 500,000 500,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถ
ใหบริการแกบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในโรงเรียน หรือผูที่เขา
มาติดตอราชการ
2.นักเรียน ครู และชุมชน มี
ความพึงพอใจในการใชโรง
จอดรถของโรงเรียนอยูใน
ระดับดี

โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

182 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

1.เพื่อใหครู บุคลากร และ
นักเรียน หรือผูใชบริการ ได
มีหองเรียนที่สะอาด นา
เรียนรู
2.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ใหอยูในสภาพที่ดี
และพอเพียงตอการใชงาน

ปูพ้ืนกระเบ้ืองอาคาร 108ล 
จํานวน 256 ตร.ม. โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 รอยละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.พื้นภายในอาคารเรียน มี
สภาพที่สะอาด สวยงาม 
พรอมใชงาน
2.นักเรียนและชุมชนมีความ
มั่นใจในความปลอดภัยในการ
ใชบริการหองเรียนและอาคาร
 สถานที่

โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

183 กอสรางรั้วโรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน
เสริมความปลอดภัย

กอสราง รั้วโรงเรียน ขนาดความ
สูง 2.10 เมตร ยาว 204 เมตร 
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

496,000 496,000 496,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีรั้วที่ไดมาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศ และ
ภูมิทัศนที่สวยงามมากขึ้น

โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

184 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

เพื่อจัดทําอาคารโรงจอดรถ
 สําหรับครูนักเรียน  
บุคลากรและบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ

กอสรางอาคารโรงจอดรถ  
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา จํานวน
 1 หลัง  ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว
 36 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

428,000 428,000 428,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.โรงเรียนมีโรงจอดรถที่ได
มาตรฐาน
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและ
ภูมิทัศนที่สวยงามมากขึ้น

โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

185 กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคโรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

1.เพื่อกอสรางลานกีฬาตาม
ขนาดและแบบของ อบจ.
นครราชสีมาที่ไดมาตรฐาน
2.เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะและสมรรถนะ
ในการเรียนการสอน
พลานามัยของนักเรียน
3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใน
สังกัด อบจ.นครราชสีมา ได
แสดงออกถึงความเปนเลิศ
ทางดานกีฬา สามารถ
ศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาและนําไปสู
การพัฒนาเปนอาชีพได
4.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เลนกีฬา รักการออกกําลัง
กาย มีสุขภาพแข็งแรงเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของ
สังคม และประเทศชาติ

ลานกีฬาอเนกประสงค ขนาด
กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร  
โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

352,800 352,800 352,800 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

1.นักเรียนสามารถเลนกีฬา
อยางมีสุนทรียและมีสุขภาพ
กายที่แข็งแรง
2.นักเรียนไดเลนกีฬา รักการ
ออกกําลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรงเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคม และ
ประเทศชาติ
3.นักเรียนไดเกิดการเรียนรู
นําความสามารถดานกีฬาไป
เขารวมแขงขันในระดับตาง ๆ
 ได

โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

186 ทาสีอาคารเรียน 108
 ล.โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน ๑๐๘ ล ทาสี
ภายนอกอาคาร
2.เพื่อใหมีอาคารเรียน มี
ความสวยงามเหมาะตอการ
ใชงานของผูเรียน

ทาสีภายนอกอาคาร 2 (แบบ 
108 ล) โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม
เหมาะตอการใชงานของ
โรงเรียน

โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

187 กอสรางโรงอาหาร 
ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
 โรงเรียนหินดาดวิทยา

เพื่อใหมีอาคารโรงอาหาร 
ในการใหบริการอยาง
เพียงพอตอจํานวนบุคลากร
ทั้งหมดของโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอสรางโรงอาหารขนาดกลาง 
500 ที่นั่ง โรงเรียนหินดาดวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

7,550,000 7,550,000 7,550,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร มีความพึง
พอใจ

โรงเรียนหินดาดวิทยามีโรง
อาหารที่ไดมาตรฐาน

โรงเรียน
หินดาดวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

188 กอสรางรั้ว คสล. 
(โครงการตอเนื่อง) 
โรงเรียนหินดาดวิทยา

เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน
เพิ่มเติมจากแนวเดิม 
(โครงการตอเนื่อง) ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง

กอสรางรั้วคอนกรีตบลอก สูง 2 
เมตร ยาว 162 เมตร โรงเรียน
หินดาดวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

470,000 470,000 470,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร มีความพึง
พอใจในรั้ว

ครู บุคลากร นักเรียน และ
ทรัพยสินทางราชการมีความ
ปลอดภัย

โรงเรียน
หินดาดวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

189 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน (โครงการ
ตอเนื่อง) โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

1.เพื่อใหครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนสัญจรไปมา
ไดสะดวกในฤดูฝน
2.ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคนไดรับความ
สะดวก

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 75 
เมตร โรงเรียนหินดาดวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

320,000 320,000 320,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร มีความพึง
พอใจ

ครู บุคลากรและนักเรียน 
สัญจรไปมาไดสะดวกมากขึ้น
ในฤดูฝน

โรงเรียน
หินดาดวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ
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(แบบ ผ.02)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

190 ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

เพื่อซอมแซม หองน้ํา หอง
สวมนักเรียน อาคาร 242 
ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 
เอื้อตอการจัดการศึกษา 
และการใหบริการแก
หนวยงานและประชาชนใน
ชุมชน

ปรับปรุง ซอมแซม หองน้ํา หอง
สวม นักเรียน อาคาร 242 
โรงเรียนหินดาดวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 โรงเรียนหินดาดวิทยา 
ไดรับการปรับปรุงและ
ซอมแซมหองน้ํา หอง
สวมนักเรียน อาคาร 
242 ใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดดี รอยละ 80

1.โรงเรียนหินดาดวิทยา
ไดรับการปรับปรุงและ
ซอมแซมหองน้ํา หองสวม 
อาคาร 242 ใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดดี
2.โรงเรียนหินดาดวิทยา มี
อาคารเรียน อาคารประกอบ
 ที่มีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอ
การจัดการศึกษาและการ
ใหบริการ

โรงเรียน
หินดาดวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

191 ปรับปรุงตอเติม 
อาคารหองสมุด (หอง
ดนตรี) โรงเรียนอร
พิมพวิทยา

1.เพื่อซอมแซมอาคาร
หองสมุด (หองดนตรี) 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา   
2.เพื่อปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบตางๆ ใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

ปรับปรุงตอเติม  อาคารหองสมุด 
(หองดนตรี)โรงเรียนอรพิมพวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดใช
ประโยชนรวมกัน

1.ผูใชบริการไดรับความ
สะดวก สบายปลอดภัยในการ
ใชอาคารเรียน
2.อาคารเรียนมีความ
สมบูรณพรอมใชงานและมี
ความเปนระเบียบปลอดภัย

โรงเรียน
อรพิมพวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

192 ปรับปรุงชายคา 
(อาคาร 216 ล) 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

1.เพื่อปรับปรุงตอเติม
ชายคา (อาคาร216 ล) 
โรงเรียนอรพิมพ
2.เพื่อปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารเรียนใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี และ
ปลอดภัย

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

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากร ไมนอยกวา
รอยละ 90 ไดใช
ประโยชนรวมกัน

1.ผูใชบริการไดรับความ
สะดวกสบายปลอดภัยในการ
ใชอาคารเรียน
2.อาคารเรียนมีความ
สมบูรณพรอมใชงานและมี
ความเปนระเบียบปลอดภัย

โรงเรียน
อรพิมพวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

84,018,605 77,168,605 76,868,605

190 139 137

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
กาย

1.เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางกาย
แกเด็กและเยาวชนไทย
2.เพื่อสงเสริมเด็กและ
เยาวชนไทยสูงดี สมสวน 
แข็งแรง มีพัฒนาการดาน
สติปญญาและอารมณดี
3.เพื่อเสริมสรางทักษะ
ความรอบรูดานสุขภาพ
4.เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอัน
เปนคุณประโยชนแกเด็ก
และเยาวชนไทย

กิจกรรมที่ 1
1) บุคลากรครู โรงเรียนในสังกัดฯ
 116 คน
2) ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดฯ 58 คน
3) เจาหนาที่ สสอ. รพ. และ รพ.
สต. 73 คน
4) วิทยากร, แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 15 คน
กิจกรรมที่ 2
1) นักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ 
580 คน
2) บุคลากรครู โรงเรียนในสังกัดฯ
 116 คน
3) เจาหนาที่ สสอ. รพ. และ รพ.
สต. 73 คน
4) วิทยากร, แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 15 คน

๔๙๒,๕๐๐ ๔๙๒,๕๐๐ ๔๙๒,๕๐๐ 1.มีผูเขารวมการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80
2.ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
ระดับ ดี

1.เด็กและเยาวชนไทยไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางกาย 
2.เด็กและเยาวชนไทยสูงดี 
สมสวน แข็งแรง มี
พัฒนาการดานสติปญญาและ
อารมณดี
3.โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไดรับการ
เสริมสรางทักษะความรอบรู
ดานสุขภาพ
4.บุคลากรครู และเจาหนาที่
ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพเด็กและเยาวชน

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ ดานการพัฒนาสาธารณสุข

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)
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(แบบ ผ.02)

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

2 โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ "กาย
แข็งแรง จิตเขมแข็ง"  
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่ออบรมนักเรียนให มี
ความเขาใจบทบาทของ
แกนนําสุขภาพในโรงเรียน
สามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียนดูแล
ตนเองไดใหคําแนะนําที่
ถูกตองแกนักเรียนใน
โรงเรียน ครอบครัวและ
ชุมชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ใหเปนเยาวชน
ตนแบบที่ดี ทั้งรางกาย 
จิตใจ สังคม และปญญา
3.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมี 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจ
ที่เขมแข็ง สามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสม

1.นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาจํานวน 680 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 30 คน

๑,๕๔๐,๘๐๐ ๑,๕๔๐,๘๐๐ ๑,๕๔๐,๘๐๐ 1.กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรม ไมนอย
กวาระดับดี

1.นักเรียนมีความเขาใจ
บทบาทและสามารถทํางาน
ดานสาธารณสุขในโรงเรียน 
ดูแลตนเองได ใหคําแนะนําที่
ถูกตองแกเพื่อน ครอบครัว
และชุมชน
2.นักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนเยาวชน
ตนแบบที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ 
สังคม และปญญา 
3.นักเรียนเปนผูมี คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถนําความรูและทักษะ
ที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม

กองสาธารณสุข

76



(แบบ ผ.02)

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

3 โครงการสงเสริมแกน
นําสุขภาพดานการ
ดูแลสุขภาพแบบองค
รวม

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ทํางานของแกนนําสุขภาพ
ในการปฏิบัติงานดานการ
ดูแลสุขภาพ
2.เพื่อใหชุมชนมีการสราง
และพัฒนาเครือขายการ
ดูแลสุขภาพ
3.เพื่อเกิดคณะทํางานสราง
เสริมสุขภาพชุมชนที่เขมแข็ง
4.เพื่อศึกษาดูงานดานการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม

1.แกนนําสุขภาพจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน ๘๐๐ คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๓๐
 คน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.กลุมเปาหมาย เขา
รวมโครงการฯ ไมนอย
กวารอยละ 80
2.กลุมเปาหมายที่เขา
รวมกิจกรรมตาม
โครงการฯ มีความพึง
พอใจ ไมนอยกวาระดับดี

1.แกนนําสุขภาพสามารถ
เปนตนแบบดานสุขภาพใน
ชุมชนไดดี
2.สามารถสรางและพัฒนา
เครือขายการดูแลสุขภาพโดย
ชุมชน
3.เกิดคณะทํางานสรางเสริม
สุขภาพชุมชน
4.แกนนําสุขภาพไดศึกษาดู
งานดานการดูแลสุขภาพแบบ
องครวม

กองสาธารณสุข

77



(แบบ ผ.02)

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

4 โครงการสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ เพ่ือ
ลดโรคไมติดตอเร้ือรัง
ในชุมชน

1.เพื่อใหประชาชน มีความ
รอบรูดานสุขภาพ สามารถ
ปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต
ประจําวันที่ไมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง และโรคไมติดตอ
เรื้อรังอื่นๆ
2.เพื่อใหประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ 2 ส ที่
สอดคลองกับวิถีชุมชน และ
มีพฤติกรรมลดเสี่ยง อยาง
ถูกตอง
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานความรอบรูดาน
สุขภาพ

1.ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 765 คน 
2.วิทยากร, แขกผูมีเกียรติ,และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 20
 คน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1.มีผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการฯ
 ไมนอยกวาระดับดี

1.ประชาชน มีความรอบรู
ดานสุขภาพ สามารถปฏิบัติ
ตนในการดํารงชีวิตประจําวัน
ที่ไมเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคไมติดตอเรื้อรังอื่นๆ
2.ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 3 อ 2 ส ที่สอดคลองกับวิถี
ชุมชน และมีพฤติกรรมลด
เสี่ยง อยางถูกตอง
3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานความรอบรูดาน
สุขภาพ

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

๕ โครงการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคและสํารวจ
คุณลักษณะน้ําบาดาล
ในสถานศึกษา

1.เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภคของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ
2.เพื่อสํารวจและรวบรวม
ขอมูลคุณลักษณะน้ํา
บาดาลของสถานศึกษาใน
สังกัดฯ

จางบริการตรวจวิเคราะหและ
ทดสอบตามเกณฑการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําอุปโภค น้ํา
บริโภค และน้ําบาดาลใน
สถานศึกษาสังกัด อบจ.นม.
จํานวน 58 โรงเรียน

๑,๓๖๑,๖๖๐ ๑,๓๖๑,๖๖๐ ๑,๓๖๑,๖๖๐ 1.ดานปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด อบ
จ.นม. ไดดําเนินการเก็บ
และสงตรวจตัวอยางน้ํา
อุปโภค บริโภค และน้ํา
บาดาล เพื่อการเฝาระวัง
คุณภาพและสํารวจ
คุณลักษณะ รอยละ 100 
ของสถานศึกษาทั้งหมด 58
 โรงเรียน
2.ดานคุณภาพ
 1.สถานศึกษาในสังกัดฯ ที่
พบวาคุณภาพน้ําอุปโภค 
บริโภค ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ไดรับคําแนะนํา
วิธีการปรับปรุงแกไข
คุณภาพน้ําใหเปนไปตาม
มาตรฐาน รอยละ 100 
ของสถานศึกษาที่ตอง
ปรับปรุงแกไขท้ังหมด
 2.มีการจัดทําฐานขอมูล
คุณลักษณะน้ําบาดาลของ
โรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อ
สามารถใชเปนขอมูลในการ
จัดทําโครงการพัฒนาการ
ใชน้ําบาดาล

1.สถานศึกษาในสังกัดฯ 
ไดรับการเฝาระวังคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค ใหเปนไปตาม
คามาตรฐาน
2.สถานศึกษาในสังกัดฯ 
ไดรับการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลคุณลักษณะน้ําบาดาล 
เพื่อสามารถใชเปนขอมูลใน
การจัดทําโครงการพัฒนาการ
ใชน้ําบาดาลเพ่ือเฝาระวัง
คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค 
ของสถานศึกษาในสังกัด 
อบจ.นม. 

กองสาธารณสุข

7,394,960 7,394,960 7,394,960

5 5 5รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.01203 
บ.หนองตะคอง - 
บ.หนองมวง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN       
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี ( Color Rendering Index ) ≥
 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

83



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
01205 บ.หนอง
พลวงใหญ - บ.หนอง
บัวศาลา  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN       
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

84



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

85



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด          
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN  
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

87



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

88



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

89



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

90



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง,  
โชคชัย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

อ.เมือง, 
อ.ปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN       
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม. 
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

15 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
01219 สายแยก 
ทล.2 – บ.ยองแยง
จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

95



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

17 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
01222 บ.โกรก – 
ถนนมิตรภาพ อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

18 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
01223 บ.เสาหงษ –
 บ.นากลาง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

99



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

100



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

21 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
02203 บ.อรพิมพ –
 บ.พนาหนองหิน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

101



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

22 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
02204 บ.สระวาน
พระยา – บ.หัวทํานบ
 อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

102



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

23 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
02305 บ.หนอง
สะแก - บ.หนองหิน
โคน อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

24 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
02306 บ.ซับระวิง –
 บ.บอลิง อ.ครบุรี,    
อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี, 
เสิงสาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

25 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
02307 บ.แชะ –   
บ.โนนกลาง อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี  (Color Rendering Index) ≥
 70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

26 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
03201 บ.สระ
ประทีป – บ.หนองกก
 อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา

เสิงสาง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

27 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
04201 บ.โนนปอ
แดง – บ.โนนเต็ง 
อ.คง จ.นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

29 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
04203 บ.ตะโก – 
บ.โคกตะพาบ อ.คง 
จ.นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

31 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
04305 โครงการ
ศึกษาทดลอง
แกปญหาดินเค็ม อ.คง 
จ.นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

33 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
04307 บ.ตากิ่ม – 
บ.ดอนทะแยง อ.คง 
จ.นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70 
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

34 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
04308 บ.งิ้ว –     
บ.โนนแดง อ.คง 
จ.นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

35 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.
04309 เทศบาล
เมืองคง – บ.ไร อ.คง 
จ.นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด  
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon  ขนาดไมนอย กวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70  
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated  Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500 
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN     
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.   
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด  18  มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม  
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

36 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell)  ถนนสาย
 อบจ.นม.05201 
บ.เหลื่อม –บ.กุดเวียน
 อ.บานเหลื่อม 
จ.นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

บาน
เหลื่อม
,บัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

บาน
เหลื่อม

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

119



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

120



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

121



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

42 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.07301 
บ.โคกวังวน – บ.ขี้ตุน
 อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

44 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.07203 
บ.หนองหญาปลอง – 
บ.กุดจอกนอย อ.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

45 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.07305 
บ.ดานเกวียน – บ.กุด
จอกใหญ อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

47 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.07208 
บ.ปอพราน – บ.หัว
สะพาน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

127



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

49 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08202 
บ.โกรกลึก – บ.คาย
ทะยิง อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

50 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08303 
บ.ละเลิงพิมาน – 
บ.กุดมวง อ.ดานขุนทด
 จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

51 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08304 
บ.ดานนอก –  บ.วัง 
อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

52 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08305 
บ.หวย – บ.หนองบัว
ละคร อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

53 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08306 
บ.ตะเคียนใหญ – 
บ.ปราสาท อ.ดานขุน
ทด จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

54 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08307 
บ.ดานขุนทด – บ.โนน
เต็ง อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

55 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.08309 ตอ
เขต อบต.ตะเคียน
ควบคุมทาขี้เหล็ก 
อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

56 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.09301 
บ.หนองกระสังข – 
บ.โนนตากลาง อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

57 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.09202 
ตลาดโคกสวาย – 
บ.หนองหอย อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

58 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.09203 
บ.สายออ – บ.ตลุกชั่ง
โค อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

60 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.09305 
บ.สําโรง – บ.หนอง
แวง อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

61 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10301 
บ.โคกสะอาด – บ.ขาม
เฒา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

141



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

62 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10202 
บ.ดานคนคบ – ปาก
ทางเทศบาล อ.โนนสูง
 จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

64 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10204 
บ.กลึง –  บ.หนอง
สะแก อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

66 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10206 
มิตรภาพ – บ.หนอง
โจด อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

67 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10307 
บ.หนองกระโดน – 
บ.ดานคนคบ อ.โนนสูง
 จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

147



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

68 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10308 
เทศบาลโนนสูง – 
บ.สระพรวน อ.โนนสูง
 จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

69 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10309 
บ.ดงพลอง – เทศบาล
มะคา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

70 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10310 
บ.บิง – บ.จันดุม 
อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

71 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.10311 
บ.ถนนถั่ว – บ.บิง 
อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

72 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.11201 
สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง – บ.หวย 
อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

73 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.11202 
ขามสะแกแสง – 
บ.โนนผักชี อ.ขาม
สะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

74 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.12301 
บ.หนองพลวง – 
บ.โคกสะอาด อ.บัว
ใหญ จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

155



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

77 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.12204 
หนองหญาปลอง – 
บ.ดานชาง อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

78 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.12206 
บ.ตาลาด – บ.หนอง
อายแหนบ อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

83 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.13203 
บ.ดอนมัน – บ.ละเลิง
เหิน อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

84 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.13304 
บ.ไรออย – บ.หันหวย
ทราย อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

86 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.13306 
บ.กระทุมราย – 
บ.โนนหญานาง 
อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

87 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.13307 
บ.บึงกระโดน – 
บ.ดอนยาว อ.ประทาย
 จ.นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

88 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14201 
บ.งิ้ว – บ.หนองโดน 
อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

89 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14202 
บ.พระบึง – บ.พัด
ทะเล อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

90 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14203 
บ.โคกศิลา – บ.หัน 
อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

91 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14204 
บ.เกานางเหริญ – 
บ.โกรกละลาย อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

92 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14305 
บ.ลําซอ – บ.โคกสมอ
 อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

93 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14306 
บ.หนองแฟบ – 
บ.โคกนางเหริญ อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

94 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14307 
บ.โคกสระนอย – 
บ.เกาสะแกราช อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

95 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14308 
บ.นกออก – บ.หนอง
หญาปลอง อ.ปกธงชัย
 จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

175



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

96 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14009 
บ.หนองปลอง – 
บ.คลองกี่ (รวม 4 
ชวง) อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

176



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

97 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14010 
บ.โคกสะอาด ม.1 – 
บ.บุชะอม ม.4 อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

177



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

98 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14011
แยก ทล.หมายเลข 
24 – บ.สวนหอม 
อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

178



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

99 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.14012 
บ.หนองตะแบก – 
บ.หนองประดู อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

179



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

180



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

181



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

102 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15103 
สายเมนที่ 1 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

182



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

103 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15204 
บ.หนองปรือ – บ.ดง
ใหญ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

183



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

104 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15205 
สายเมนที่ 5 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

184



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

105 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15206 
บ.เมืองที – บ.ธารละ
หลอด อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

185



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

106 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15307 
บ.วังหิน–บ.ทองหลาง
 อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

186



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

107 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15308 
บ.ทาหลวง–บ.กลวย 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

187



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

108 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15309 
บ.โนนไมแดง – บ.ใหม
ไทยจารย อ.พิมาย,
อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

พิมาย
,หวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

188



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

109 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.15310 
บ.ตําแย – บ.วัด 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

189



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

111 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.16202 
บ.หนองเครือ – 
บ.หวยแคน อ.หวย
แถลง จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

112 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.16203 
บ.หนองแสง – 
บ.หนองมวง อ.หวย
แถลง จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

192



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

113 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.16204 
บ.หินดาด – 
บ.หนองปด อ.หวย
แถลง จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

193



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

194



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

115 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.16006 
บ.โนนสุวรรณ – 
บ.โนนเสมา อ.หวย
แถลง จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

195



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

116 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17301 
บ.เหลาจั่น – บ.หนอง
มวง อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

196



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

117 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17302 
บ.หนองจิก – บ.ชุม
พวง อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

118 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17303 
บ.หนองโน – บ.หนอง
ตาด อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

119 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17304 
บ.ประสุข – บ.หนอง
จิก อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

200



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

121 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17306 
บ.หนองไร – บ.ลุง
ประดู อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

201



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

122 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17307 
บ.โนนรัง – บ.บูรพา 
อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

202



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

123 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17308 
บ.ลิ้นฟา – บ.ทาสวน
ยา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

203



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

124 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17309 
บ.หนองหวา – 
บ.หนองขาม อ.ชุมพวง
 จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

204



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

125 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.17210 
บ.ขุนละคร – 
บ.หนองออ อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

205



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

206



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

127 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18202 
บ.ตะคองหลง – 
บ.โสกแจง อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

207



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

128 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18203 
สุขาภิบาลสูงเนิน – 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักรเสมาราม 
อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

208



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

129 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18204 
สุขาภิบาลสูงเนิน – 
ปราสาทหินเมืองแขก 
อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

209



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

130 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18205 
บ.กุดจิก – บ.โนนคา 
อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

210



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

131 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18206 
บ.หนองตะไก – 
บ.ดอนกอก อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

211



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

132 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18307 
บ.บุใหญ – บ.นาตะ
โครก อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

212



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

133 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18008 
ทางเขาปราสาทเมือง
แขก อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

213



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

134 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18009 
สายยุทธศาสตร บ.กุด
จิก – บ.นากลาง อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

214



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

135 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18011 
บ.โนนคา – บ.โคก
กระพี้ อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

215



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

136 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18012 
บ.โนนคา – บ.หนอง
หอย อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

216



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

137 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.18013 
บ.บุใหญ – บ.สุขาวดี 
อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

217



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

138 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.19101 
บ.หนองกระโดน – 
บ.หนองมวง อ.ขาม
ทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

218



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

139 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.19202 
บ.หนองคู – บ.โปง
สุริยา อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

219



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

220



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

141 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.19204 
บ.บึงออ – บ.โตนด 
อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

142 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.19005 
บ.โตนด ม.3 ต.พันดุง
 – บ.โนนตาล ม.2 
ต.บึงออ อ.ขามทะเล
สอ จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

143 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.20101 
บ.ลาดใหญ – บ.หนอง
ไทร อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

144 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.20302 
บ.สีคิ้ว –  บ.หนองไม
ตาย อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

224



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

145 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.20304 
บ.หนองน้ําใส – 
บ.สงาพัฒนา อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

225



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

146 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.20305 
บ.สีคิ้ว – บ.หัน อ.สีคิ้ว
 จ.นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

226



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

147 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21301 
บ.คลองยาง – 
บ.คลองมวง อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

227



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

148 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21102 
บ.ซับสวอง – บ.ไร 
อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

228



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

149 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21103 
เขาจันทรหอม – บ.บุง
เตย อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

229



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

150 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21104 
รร.นิคมชลฯ – ซับ
เศรษฐี อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

230



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

151 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21205 
บ.ขนงพระกลาง – 
บ.โปงกระสัง อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

231



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

152 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21206 
บ.บุงเตย – บ.สระน้ํา
ใส อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

232



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

153 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21109 
หนองไทร – วังไทร 
อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

233



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

234



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

155 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21111 
บ.นา – บ.ขนงพระ
เหนือ อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

156 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21112 
บ.โปงไทร – บ.ซับ
สําราญ อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

157 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) อบจ.นม.
21113 บ.โนนอารีย
 –  บ.หนองใหญ 
อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

158 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.22201 
บ.ไทยเจริญ – 
โบราณสถานปราสาท
หินถนนหัก อ.หนอง
บุญมาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

159 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.22302 
บ.ซับตะครอ – บ.หัว
ทํานบ อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

160 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.22303 
บ.ซับตะครอ – บ.ทา
ตะแบก อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

240



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

241



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

162 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.22305 
บ.ลุงเขวา – บ.สันติสุข
 อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

242



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

163 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.23101 
บ.ศูนยกลาง – บ.โนน
สําราญ อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

243



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

164 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.23202 
บ.หนองขามนาดี – 
บ.พะไล อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา

แกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

244



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

165 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.23203 
บ.นาแค - บ.หนอง
ขามนาดี อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

245



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

โนนแดง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

246



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

167 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.25301 
บ.บุตะโก - บ.หนอง
ไมสัก อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

247



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

168 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.25302 
บ.บะใหญ - บ.โคก
สะแกราช อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

248



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

169 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.25303 
แยก ทล.304 - 
บ.ซับกานเหลือง อ.วัง
น้ําเขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

249



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

170 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.25304 
บ.วังน้ําเขียว - บ.ตลิ่ง
ชัน อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

250



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

171 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.26201 
ดานขุนทด - หนอง
แวง อ.เทพารักษ 
จ.นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

251



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

172 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.26203 
บ.ชุมชนพัฒนา – 
บ.หนองแวง 
อ.เทพารักษ 
จ.นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

252



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

173 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.27201 
บ.โนนละกอ – 
บ.ปลักแรต อ.เมือง
ยาง 
จ.นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

253



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

174 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.27302 
บ.เมืองยาง – 
บ.กระเบื้องนอก 
อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

254



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

175 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.27303 
บ.หนองสะแก – 
บ.เมืองยาง อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เมืองยาง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

256



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

177 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.12205 
บ.หนองบัวลาย – 
บ.หนองแดงนอย 
อ.บัวลาย 
จ.นครราชสีมา

บัวลาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

257



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

178 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.30301 
บ.กุดไผ – บ.หนอง
เขวา อ.พระทองคํา 
จ.นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

258



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

179 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.30302 
แยกทางหลวง
หมายเลข 205 – 
บ.กุดไผ 
อ.พระทองคํา 
จ.นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

259



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

180 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.32301 
บ.โนนเลียบ – 
บ.หนองยาง อ.เฉลิม
พระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

260



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

261



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

183 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.32204 
บ.หนองโจด – บ.โนน
มันเทศ อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 5,000
 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามีขนาด Ø 60
 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

184 ปรับปรุงตอเติมหลังคา
โดมอเนกประสงค
หอประชุมอําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อใหประชาชน
ไดจัดกิจกรรมตางๆ
 และปองกันแดด,ฝน
2.เพื่อเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม

ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

     433,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80 %

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการจัด
กิจกรรม
2.สามารถรองรับ
จํานวนประชาชนที่มา
ใหบริการเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

185 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย 
อบจ.นม.04302 
ชวงบานโนนพิมาน 
หมูที่ 9 ตําบลเมืองคง
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ขนาด 3 - 3.00 X 3.00 X 10.00 เมตร (BOX CULVERT) 
รายละเอียดตามแบบแปลนและปายที่ อบจ.นม. กําหนด
จุดเริ่มตน N 15.445036° E 102.368935°
จุดสิ้นสุด N 15.444847° E 102.368483°

  1,324,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80 %

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาและขนสง
ทางเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ 
ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

186 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรง
เรียนครบุรี

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดกลาง Size M

3,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนครบุรี มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

187 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

188 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนบานใหญ
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

189 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนเฉลียงพิทยา
คม มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

190 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
มาบตะโกพิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

191 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
อรพิมพวิทยา

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนอรพิมพวิทยา
 มีน้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

192 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

ปกธงชัย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนลําพระเพลิง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

271



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

193 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สะแกราชธวัชศึกษา

ปกธงชัย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

272



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

194 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยาคม

วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

195 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
วังหมีพิทยาคม

วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนวังหมีพิทยา
คม มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

274



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

196 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สุขไพบูลยวิยะวิทยา

เสิงสาง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิ
ยะวิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

197 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดกลาง Size M

3,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา”  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

198 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สีคิ้วหนองหญาขาว

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

199 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สีคิ้ววิทยาคาร

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

278



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

200 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หวยลึกผดุงวิทยา

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหวยลึกผดุง
วิทยา  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

279



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

201 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
  มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

280



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

202 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
คลองไผวิทยา

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนคลองไผวิทยา
 มีน้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

281



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

203 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

282



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

204 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ปากชอง 2

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนปากชอง 2 
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

205 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
กลางดงปุณณวิทยา

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

206 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

285



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

207 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ

โนนไทย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดกลาง Size M

3,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

286



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

208 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

โนนไทย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ 2  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

287



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

209 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริ
สุทโธ

ดานขุน
ทด

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนมัธยมหลวง
พอคูณ ปริสุทโธ  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

288



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

210 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

ดานขุด
ทด

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนวังโปงพิทยา
คม มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

289



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

211 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
มัธยมประดูวัฒนา

ดานขุน
ทด

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนมัธยมประดู
วัฒนา  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

290



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

212 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

ดานขุน
ทด

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนปราสาท
วิทยาคม  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

291



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

213 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

เทพารักษ 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนเทพารักษ
ราชวิทยาคม  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

292



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

214 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

พระ
ทองคํา

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
  มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

293



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

215 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม

พระ
ทองคํา

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนทัพรั้งพิทยา
คม มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

294



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

216 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

พระ
ทองคํา

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนพระทองคํา
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

295



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

217 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
บัวใหญ

บัวใหญ 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดกลาง Size M

3,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนบัวใหญ มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

296



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

218 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

บัวใหญ 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

297



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

219 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

โนนสูง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนโตนดพิทยา
คม มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

298



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

220 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
มะคาวิทยา

โนนสูง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนมะคาวิทยา 
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

299



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

221 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หินดาดวิทยา

หวยแถลง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหินดาดวิทยา
 มีน้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

300



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

222 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

คง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

223 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม

คง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

224 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
บัวลาย

บัวลาย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนบัวลาย มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

225 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค

บัวลาย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหนองหวา
พิทยาสรรค มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

304



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

226 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สูงเนิน

สูงเนิน 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดกลาง Size M

3,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสูงเนิน มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

227 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

สูงเนิน 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

306



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

228 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สองครพิทยาคม

สูงเนิน 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสอง ครพิ
ทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

307



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

229 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

สูงเนิน 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนวังรางพิทยา
คม มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

308



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

230 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

เมือง
นครราชสี

มา

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

309



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

231 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

โชคชัย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนดานเกวียน
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

310



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

232 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม

โชคชัย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

233 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หนองยางพิทยาคม

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

234 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

313



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

235 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

314



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

236 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ประทาย

ประทาย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดกลาง Size M

3,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนประทาย มี
น้ําสะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคและ
ใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

315



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

237 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
วังไมแดงพิทยาคม

ประทาย 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

316



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

238 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
เมืองยางศึกษา

เมืองยาง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนเมืองยาง
ศึกษา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

239 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

จักราช 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

240 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

จักราช 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

241 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

ชุมพวง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทาง
การศึกษา ครู
 นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
อุปโภค 
บริโภค ไม
นอยกวา
รอยละ 70

1.โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง

242 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ตลาดไทรพิทยาคม

ชุมพวง 1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหานํ้า
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการอุปโภค
 บริโภค ไม
นอยกวารอย
ละ 70

1.โรงเรียนตลาดไทร
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการศึกษา 
ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

243 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

ลําทะ
เมนชัย

1.เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบ
นวัตกรรมไทย
2.เพื่อจัดหานํ้า
สะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000  บุคลากร
ทางการศึกษา
 ครู นักเรียน 
และ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการอุปโภค
 บริโภค ไม
นอยกวารอย
ละ 70

1.โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและใชสอย 
2.บุคลากรทางการศึกษา 
ครู นักเรียน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

244 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดภายในสํานัก
การชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อผลิตน้ําประปา
ที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอกับ
ความตองการของ
การใชน้ําภายใน
สํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
2.เพื่อผลิตน้ําที่
สะอาดสําหรับการใช
งานและปลอดภัยใน
ชีวิตของผูใชน้ํา 
3.เพื่อผลิตน้ําที่ไมได
มาตรฐานมีการ
ปะปนของสนิมเหล็ก
น้ําขุนจากตะกอน ให
สามารถนํานํ้ามาใช
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคไดอยางมี
คุณภาพและได
มาตรฐาน

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ ขนาดกําลังการผลิต 10 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก Size L

5,200,000  1.ไดน้ําที่
สะอาดและ
มีคุณภาพได
มาตรฐานไม
มีการปะปน
ของสนิม
เหล็กน้ําขุน
จากตะกอน 
และได
มาตรฐาน
2.ผูใชน้ํามี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

1.สํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีน้ําสะอาด
และเพียงพอสําหรับอุปโภค
และบริโภคภายในองคกร
และสําหรับการใหบริการ
ประชาชนทั่วไปที่ประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ํา 
2.ระบบน้ําประปาภายใน
สํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีระบบดีขึ้น
และไดใชน้ําประปาที่ได
มาตรฐานที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน

สํานักการชาง

291,887,000

244รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาการทองเที่ยว   
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี   

และกีฬา 
 

 



(แบบ ผ.02)

1 ซอมแซมปรับปรุง
ทางจักรยานรอบ
พื้นที่สวนน้ําบุง
ตาหลั่ว เฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลที่ 9

1.เพื่อปรับปรุงเสนทางจักรยานใหมี
มาตรฐานและปลอดภัย ไวบริการประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่
ใกลเคียงใชสําหรับปนจักรยานออกกําลังกาย
2.เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปนจักรยาน
3.เพื่อสงเสริม และสรางแรงกระตุนใหผูคน
หันมาเลนกีฬาปนจักรยานใหมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อใชกีฬาเปนเครื่องมือในการลดปญหา
อบายมุขตางๆ
5.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสวนนํ้าบุงตาหลั่วให
มีความสวยงามและปลอดภัย
6.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป
หลวง ที่ทรงมีพระราชดําริใหทําบุงตาหลั่ว
เปนแกมลิงเก็บน้ําไวอุปโภคบริโภคและ
ปองกันนํ้าทวมในเขตพื้นที่ของจังหวัด
นครราชสีมา
7.เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติระดับจังหวัด และศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนสวนราชการเพ่ือ
ดําเนินการซอมปรับปรุงทาง
ปนจักรยานภายในสวนน้ําบุง
ตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ 
ต.หนองไผลอม อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
ขนาดกวาง 4.60 เมตร 
ความยาว 3,100 เมตร 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดของ ทภ.๒ 
กําหนด (งบกองทัพภาคที่ 2 
 = 100,000 บาท งบ
สนับสนุนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา = 
7,823,000 บาท)

7,823,000 ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา
 ตลอดจนสโมสร
กีฬาตางๆ ที่ไดใช
บริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวา 
90 %

1.ประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครราชสีมา และ
พื้นที่ใกลเคียง มีเสนทาง
ในการปนจักรยานที่ได
มาตรฐานและปลอดภัย
2.สามารถปองกัน
อุบัติเหตุหรืออันตรายจาก
การปนจักรยานไดเปน
อยางดี
3.สามารถรองรับนักกีฬา
ปนจักรยานที่จะเพ่ิมมาก
ขึ้น
4.สามารถใชกีฬาเปน
เครื่องมือในการลดปญหา
อบายมุขตางๆ

กองพลพัฒนา
ที่ 2

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
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(แบบ ผ.02)
    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

2 สงเสริมการทองเที่ยว
เชื่อมโยงกิจกรรม
ศิลปะนานาชาติ 
"Thailand 
Biennale,korat 
2020"

1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมา โดยเพิ่มแหลงเรียนรูดาน
ประติมากรรมทองถิ่น
2.เพื่อเสริมสรางและเพิ่มศักยภาพ
ทางการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา สามารถเพิ่มปริมาณ
นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาเรียนรูแกเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และนักทองเที่ยว 
และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ตลอดจนการเปนเจาบานที่ดี
4.เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบและรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สรางศิลปะงานประติมากรรมทองถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงและสนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมศิลปะนานาชาติ "Thailand 
Biennale,korat 2020"

1.สรางสรรคงานศิลปะหรือจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง สนับสนุน
และเชื่อมโยงกับงานมหกรรม
ศิลปะนานาชาติ "Thailand 
Biennale,korat 2020"
2.อบรม สงเสริมใหความรูแก
ประชาชน เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ผูประกอบการดาน
การทองเที่ยว เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสนับสนุนการจัด
งานและการเปนเจาบานที่ดี
3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ เชน ปาย
ประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
ออนไลน เปนตน เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการจัดงาน
มหกรรมศิลปะนานาชาติ 
"Thailand Biennale,korat 
2020"

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 1.ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่
และใกลเคียง มีแหลง
เรียนรูและแหลง
ทองเที่ยวดานศิลปกรรม 
และดานประติมากรรมที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละ 50 ของ
นักทองเที่ยวไดรับขอมูล
และมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมสนับสนุน
และเชื่อมโยงการจัดงาน
มหกรรม "Thailand 
Biennale,korat 2020"
 และมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่ อบจ.
นครราชสีมาจัดขึ้น
3.รอยละ 50 ของ
ประชาชนในแตละพ้ืนที่มี
รายไดเพ่ิมมากขึ้นจากการ
จําหนายสินคาและบริการ
ใหกับนักทองเที่ยวจาก
การจัดกิจกรรมสนับสนุน
และเชื่อมโยงมหกรรม
ศิลปะนานาชาติ 
"Thailand 
Biennale,korat 2020"

1.จํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
รวมกิจกรรมตามโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยว
เช่ือมโยงกิจกรรมศิลปะ
นานาชาติ "Thailand 
Biennale,korat 2020" 
เพิ่มมากขึ้นสรางรายได
ใหกับประชาชนมากขึ้น
2.มีการสรางสรรคงาน
ศิลปะประจําทองถิ่น อัน
แสดงถึงอัตลักษณของ
จังหวัดนครราชสีมา ปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลป
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
การเปนเจาบานที่ดี
3.เพิ่มกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย
สามารถรองรับและ
ใหบริการนักทองเที่ยวได
ตลอดทั้งป นําไปสูการสราง
รายไดจากการทองเที่ยว
ภาพรวมในระยะยาว

สํานักปลัด

9,323,000 1,500,000

2 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองทีด่ ี

 
 



(แบบ ผ.02)

๑ อบรมสัมมนาบทบาท
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2562 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อชี้แจงการใชบังคับตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2562 ใหทองถิ่นและ
ประชาชนนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
2.เพื่อสรางความเขาใจใหแก
ผูบริหาร เจาหนาที่ของ 
อบจ.นม. นายอําเภอ 
ขาราชการ ผูบริหาร 
เจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
 องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 
ผูนําชุมชนและประชาชน
ทั่วไปนําไปปฏิบัติ หรือ
นําไปใชบังคับใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ไดกําหนดไวได
อยางถูกตอง
3.เพื่อซักซอม จัดเตรียมการ
ถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2562

ผูบริหาร เจาหนาที่ของ อบจ.นม.
 นายอําเภอ ขาราชการ ผูบริหาร 
เจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของผูนํา
ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 600 คน

๕๐๐,๐๐๐ 1.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรม ตามกําหนด
ไมนอยกวารอยละ 80 
2.ผูเขารับการอบรม มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพระราช 
บัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2562

ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู
 ความเขาใจ เก่ียวกับการใช
บังคับ พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2562 และ
นําไปใชบังคับอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

500,000

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
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ยุทธศาสตร 

ดานการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 



(แบบ ผ.02)

๑ พัฒนาศักยภาพศูนย
ประสานงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาดานการ
จัดการภัยพิบัติใน
ระดับพื้นที่ พรอม
ศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหเจาหนาที่ศูนย
ประสานงานฯ สามารถเขา
ชวยเหลือและสนับสนุน
ผูประสบภัยระดับพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาดวยความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
2.เพื่อรวมบูรณาการกับหนวยงาน
ภาครัฐ ฝายทหาร ตํารวจ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชนและหนวยงาน
ภาคีเครือขายประสานความ
รวมมือเตรียมความพรอมรับ
สถานการณสาธารณภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้น 
3.เพื่อสามารถชวยลดความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนจากเหตุสาธารณภัย
ระดับพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา 
4.เพื่อใหผูปฏิบัติงานศูนย
ประสานงานฯ มีความรูความ 
เขาใจหลักการ/หลักเกณฑชวย
ผูประสบภัย มีทักษะและความรู
ความสามารถการจัดการ ภัยพิบัติ
ในระดับพื้นที่ได

เจาหนาที่และพนักงาน 
ศูนยประสานงานฯ  
สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 80 คน พรอม
เจาหนาที่ 20 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน

๘๐๐,๐๐๐   ผลผลิต
ผูเขาอบรมมีความเขาใจบทบาทหนาที่ 
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ สราง
การมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เกิดการประสานความ
รวมมือสรางเครือขายเตรียมความพรอม
รับสถานการณสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผลลัพธ
1.ผูเขาอบรมสามารถนําความรู 
ความสามารถไปแกไขปญหาภัยพิบัติและ
เกิดการบูรณาการหนวยงานทองถิ่น 
หนวยงานภาครัฐในการสรางเครือขาย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
2.จํานวนผูเสียชีวิตและจํานวน
ผูบาดเจ็บจากสาธารณภัยลดนอยลง
3.องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาเปนจังหวัดตัวอยางในการ
นํารอง สรางความเขมแข็งในการ
ปองกันและแกไขปญหาดานสาธารณภัย
ตางๆ เปนการพัฒนาสงเสริมสราง
ภูมิคุมกันปญหาสาธารณภัยตางๆ 
ปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพยสินของ
ประชาชนอยางยั่งยืน

1.เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ 
สามารถเขาชวยเหลือและ
สนับสนุนผูประสบภัยระดับ พื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาดวยความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.สามารถรวมบูรณาการกับ
หนวยงานภาครัฐ ฝายทหาร 
ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น ภาคเอกชน
และหนวยงาน ภาคีเครือขาย
ประสานความรวมมือเตรียม
ความพรอมรับสถานการณ สา
ธารณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 
3.สามารถชวยลดความสูญเสีย
ตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนจากเหตุสาธารณภัย
ระดับพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา
4.ผูปฏิบัติงานศูนยประสานงานฯ
 มีความรู ความเขาใจหลักการ/
หลักเกณฑชวยผูประสบภัย มี
ทักษะและความรูสามารถจัดการ
 ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ได

สํานักการชาง

800,000

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

   9.ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมโครงการ

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) 

 
 



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง ประกอบดวย
1.เคร่ืองขยายเสียง POWER MIXER 360 W จํานวน 1 
เคร่ือง
  - มีชอง Input 3 ชอง/2 AUX และ 1 Pre-Output
  -รองรับท้ัง High (100V Line) และ Low (4-16W) 
Impedance 
2.ลําโพงติดผนังขนาด 8 นิ้ว จํานวน 4 คู
3.ไมโครโฟนสาย พรอมสายยาว 5 เมตร จํานวน 1 ชุด
4.สายสัญญาณลําโพงพรอมเดินสายรอยทอ จํานวน 1 
มวน (ราคาทองตลาด)

66,400 66,400 66,400 สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

จัดซื้อเกาอ้ีสําหรับผูมาติดตอราชการ แบบ 4 ที่นั่ง 
ขนาด 2380 x 680 x 800 มม. (ราคาทองตลาด)

36,000 36,000 36,000 สํานักปลัด

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง 
(ราคาทองตลาด)

2,850,000 สํานักการชาง

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงมา จํานวน 3 คัน (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

 7,500,000 7,500,000 7,500,000 สํานักการชาง

5 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตักเอนกประสงคชนิดลอยาง จํานวน 3 คัน 
(ราคาทองตลาด)

 18,000,000 18,000,000 18,000,000 สํานักการชาง

6 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องผลิตแอสฟลทคอนกรีตชนิดลากจูง จํานวน 1 
คัน (ราคาทองตลาด)

 3,950,000   สํานักการชาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องอัดอากาศ ขนาด 100 ลิตรตอนาที  จํานวน 1 
เครื่อง (ราคาทองตลาด)

        400,000   สํานักการชาง

8 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถผลิตน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค จํานวน 3 คัน 
(ราคาทองตลาด)

 9,500,000 9,500,000 9,500,000 สํานักการชาง

9 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 จํานวน 42 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

  19,096,000    8,680,000    8,680,000 สํานักการชาง

10 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถยนตกูภัยไฟฟาแสงสวางพรอมอุปกรณกูภัย จํานวน
 1 คัน (ราคาทองตลาด)

   16,000,000   สํานักการชาง

11 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 10 หอง จํานวน 3 คัน (ราคา
ทองตลาด)

     9,500,000    9,500,000    9,500,000 สํานักการชาง

12 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุกนํ้า
 จํานวน 3 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

     2,500,000    2,500,000    2,500,000 สํานักการชาง

13 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

ชุดเครื่องเจาะบอนํ้าบาดาลพรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 1 ชุด (ราคาทองตลาด)

   41,300,000       สํานักการชาง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

14 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

ชุดรีพีดเตอรภายในสํานักงานพรอมเสา รอบตัว พรอม
ติดตั้งที่เสาแมขายสถานีหลักขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ชุด (ราคาทองตลาด)

          55,000   สํานักการชาง

15 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 
จํานวน 40 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

        480,000   สํานักการชาง

16 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

เครื่องพนยา แบบใชแรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 
3.5 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

          68,400   สํานักการชาง

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต จํานวน 1 
คัน โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

กฤษณาวิทยา)

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ราคาตาม
ทองตลาด)

220,000 220,000 220,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

กฤษณาวิทยา)

19 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)ขาด 12 ที่นั่ง ปริมาตร 
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ กําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

เขาใหญพิทยา
คม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บาน   งานครัว

1. จัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่มระบบ RO FT-219  5 ขั้นตอน
 จํานวน 2 ชุด (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อตูทําน้ําเย็น MAXCOOL 5 หัวกอก(แบบทําความ
เย็น) จํานวน 2 ชุด (ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซื้อถังเก็บน้ํายี่ฮอ WAVE 100 ลิตร จํานวน 2 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)
4.จัดซื้อปมน้ําฮิตาซิ 100 วัตต  จํานวน 2 ชุด 
(ราคาตามทองตลาด)
5.จัดซื้อเครื่องกรองบําบัด กรองตะกอน กลิ่น จํานวน 1 
ชุด (ราคาตามทองตลาด)
6. จัดซื้อเครื่องกรองบําบัด กรองหินปูน  จํานวน 1 ชุด 
(ราคาตามทองตลาด)
7.จัดซื้อเซฟตี้ครัท+แทงกราวว จํานวน 2 ชุด (ราคาตาม
ทองตลาด)
8.คาอุปกรณติดตั้งปมน้ําและแทงคน้ํา จํานวน 2 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)

157,500 157,500 157,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองประชุมเล็ก)
1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,100 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 นิ้ว 
จํานวน 1 อัน  (ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิต จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามทองตลาด)
4.จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมคอมพิวเตอร 1 
ชุด (ราคาตามทองตลาด)

235,900 235,900 235,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หองประชุมเล็ก)
1.จัดซื้อลําโพง 40 วัตต 4 ตัว (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับประธาน 1 ตัว (ราคาตาม
ทองตลาด)
3.จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับผูเขารวมประชุม 20 ตัว (ราคา
ตามทองตลาด)
4.จัดซื้อเครื่องจายกระแสไฟพรอมควบคุม 1 ตัว (ราคา
ตามทองตลาด)
5.จัดซื้อเครื่องผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง 120 วัตต 1
 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
6.จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 1 ตัว (ราคาตาม
ทองตลาด)
7.จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ 1 ตัว (ราคา
ตามทองตลาด)
8.จัดซื้อตูแร็คขนาด 9U 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด)
9.งานติดตั้งพรอมเขาระบบและอุปกรณ (ราคาตาม
ทองตลาด)

263,900 263,900 263,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

23 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หอประชุม)
1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด  150 นิ้ว
 จํานวน 1 อัน (ราคาตามทองตลาด)

108,800 108,800 108,800 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

24 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หอประชุม)
1.จัดซื้อลําโพง 120 วัตต 4 ตัว (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อเครื่องประมวลผลดิจิตอล 1 เครื่อง (ราคาตาม
ทองตลาด)
3.จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง 1 ชุด (ราคา
ตามทองตลาด)
4.จัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณเสียง 300 วัตต 2 ตัว (ราคา
ตามทองตลาด)
5.จัดซื้อเครื่องปองกันสัญญาณเสียงยอนกลับ 1 ชุด 
(ราคาตามทองตลาด)
6.จัดซื้อเครื่องปรับแตงเสียง 1 ชุด (ราคาตามทองตลาด)
7.จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 2 ตัว (ราคาตาม
ทองตลาด)
8.จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ 2 ตัว (ราคา
ตามทองตลาด)
9.จัดซื้อเครื่องสงสัญญาณภาพไรสาย 1 เคร่ือง (ราคาตาม
ทองตลาด)
10.จัดซื้อตูแร็คขนาด 27 U 1 ตู (ราคาตามทองตลาด)

391,000 391,000 391,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

25 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 (หองเรียนคอมพิวเตอร)
1.จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด 
3800 Ansi จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 นิ้ว
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามทองตลาด)
4.จัดซื้อจอรับภาพขนาด 55 นิ้ว ชนิดสัมผัสพรอม
คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

235,900 235,900 235,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

26 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หองเรียนคอมพิวเตอร)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอสําหรับผูสอนและ
ผูเรียน  จํานวน 41 เครื่อง  (ราคาตามทองตลาด)

902,000 902,000 902,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

27 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

(หองเรียนคอมพิวเตอร)
1.จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้สําหรับครูผูสอน จํานวน 1 ชุด
  (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้สําหรับผูเรียน จํานวน 40 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)

214,200 214,200 214,200 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

28 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หองเรียนคอมพิวเตอร)
1.จัดซื้อเครื่องผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง จํานวน 1 
เคร่ือง (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ตัว (ราคา
ตามทองตลาด)
3.จัดซื้อลําโพง จํานวน 4 ตัว (ราคาตามทองตลาด)
4.จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ จํานวน 1 ตัว
 (ราคาตามทองตลาด)
5.จัดซื้อตูแร็คขนาด 27 U พรอมรางไฟและพัดลม จํานวน
 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
6.จัดซื้อเครื่องรับ สงภาพและเสียงไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามทองตลาด)
7.จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch จํานวน 1 อัน (ราคา
ตามทองตลาด)

132,900 132,900 132,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

29 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
เปนเงิน 1,364,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ )

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

ดานเกวียนวิทยา)

30 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่มและทํานํ้าเย็นสําหรับบริโภค 
และอุปกรณพรอมติดตั้ง แบบ 5 หัวกอก จํานวน 1 
ชุด (ราคาตามทองตลาด)

157,500 157,500 157,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

31 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต จํานวน 1 
คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม)

32 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 หลัง  (ราคาตามทองตลาด)

220,000 220,000 220,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม)

33 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ )

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

เทพารักษราช
วิทยาคม)

34 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด 
ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ )

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

ปรางคทองวิทยา)

35 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่มระบบอารโอ พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง (กรองน้ําเค็มเปนนํ้าจืด) จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามทองตลาด)

490,000 490,000 490,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

ปรางคทองวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

36 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่ม  และอุปกรณพรอมติดตั้ง 
แบบ 8 หัวกอก จํานวน ๒ เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

171,200 171,200 171,200 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม)

37 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ )

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนปาก

ชอง
พิทยาคม)

38 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

พระทองคํา
วิทยา)

39 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่ม และอุปกรณพรอมติดตั้ง 
(ระบบ REVERS OSMOSIS) จํานวน 1 ชุด (ราคา
ตามทองตลาด)

340,000 340,000 340,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

พระทองคํา
วิทยา)

40 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด 
ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนมะคา

วิทยา)

341



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 
และเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,200 บาท 
ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ 
(Resoolution) ไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล, 
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 55 นิ้ว, แสดง
ภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlinght, สามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV), ชองตอ HDMI 
ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ
เสียง, ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล
ภาพ เพลง และภาพยนต, มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล 
(Digital) ในตัว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

54,600 54,600 54,600 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ)

42 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

1.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต จํานวน 1 
คันๆละ 1,375,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.จัดซื้อโครงหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง ราคา 220,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด)

1,595,000 1,595,000 1,595,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

43 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 24 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

408,000 408,000 408,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม)

44 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา สงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรเรียนรวม 
โรงเรียนวังน้ําเขียว ดังนี้
1.จัดซื้อสวานแทนยืน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเคร่ืองละ 
10,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อเครื่องหินเจียรตั้งโตะ จํานวน 4 เครื่อง ราคา
เคร่ืองละ 5,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา ระบบ Inverter จํานวน 4 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 12,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
4.จัดซื้อปากกาจับโลหะ ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 20 ตัว 
ราคาตัวละ 4,060 บาท (ราคาตามทองตลาด)
5.จัดซื้อโตะปฏบัติการพรอมปากกา จํานวน 5 ชุด ราคา
ชุดละ 15,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
6.จัดซื้อกระดานเขียนแบบ จํานวน 33 ชุด ราคาชุดละ 
2,600 บาท (ราคาตามทองตลาด)

330,000 330,000 330,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม)

45 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2
 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

854,000 854,000 854,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวัง

ไมแดง
พิทยาคม)

343



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

46 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง 
เครื่องยนตสูงสุด 
ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวัง

ไมแดง
พิทยาคม)

47 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2
 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

854,000 854,000 854,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวังราง

พิทยาคม)

48 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวังราง

พิทยาคม)

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

1.จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด 
4000 Ansi  จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
2.จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาเสนทะแยงมุม 
120 นิ้ว จํานวน 1 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง 
 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
4.จัดซื้อจอรับภาพขนาด 55 นิ้ว ชนิดสัมผัสพรอม
คอมพิวเตอร OPS จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ทองตลาด)

230,800 230,800 230,800 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

50 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 41 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)
2.จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

920,000 920,000 920,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

1. จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีสําหรับครูผูสอน จํานวน 1 
ชุด (ราคาตามทองตลาด)
2. จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีสําหรับผูเรียน  จํานวน 40  
ชุด (ราคาตามทองตลาด)

227,000 227,000 227,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

52 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

1.จัดซื้อเครื่องผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 15,500 บาท (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซื้อไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ตัว 
(ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซื้อลําโพง จํานวน 4 ตัว (ราคาตามทองตลาด)
4.จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ จํานวน 
1 ตัว
(ราคาตามทองตลาด)
5.จัดซื้อเครื่องรับ สงภาพและเสียงไรสาย  จํานวน 1 
เครื่อง
(ราคาตามทองตลาด)
6.จัดซื้อขาตั้งสําหรับ LED Touch จํานวน 1 อัน 
 (ราคาตามทองตลาด)

122,100 122,100 122,100 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)

53 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต จํานวน 1 
คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสองคร

พิทยาคม)

54 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 220,000 220,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสองคร

พิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

55 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ กําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษา
ฯ (โรงเรียน

สะแกราชธวัข
ศึกษา)

56 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะครบชุด รวมเมาส 
จอ คียบอรดจํานวน 27 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร )
2.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 20 
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร )

509,000 509,000 509,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

สาหรายวิทยา)

57 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามขนาด 15,000 btu 
จํานวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ )

51,800 51,800 51,800 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

สาหรายวิทยา)

58 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต  โรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา")

59 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 หลัง  โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
(ราคาตามทองตลาด)

220,000 220,000 220,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง
วิทยา")
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

60 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อตูน้ําดื่มพรอมเครื่องกรองนํ้าและปมน้ําอัตโนมัติ 
จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
(ราคาตามทองตลาด)

51,500 51,500 51,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร)

61 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน (เปนเครื่องตัด
หญาแบบเข็น เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา 
ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมี
หญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว ความจุถังนํ้ามัน
เครื่องยนต ไมนอยกวา 1.5 ลิตร) จํานวน 1 เครื่อง 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

12,000 12,000 12,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร)

62 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑทาง
การแพทย

(ครุภัณฑหองพยาบาล) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
1.จัดซื้อเตียงนอนสําหรับผูปวย (เตียงเฟาวเลอร ชนิด
มือหมุน แบบ ก ราคาเตียงละ 16,000 บาท จํานวน
 4 เตียง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.จัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง 
ราคาเครื่องละ 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

84,000 84,000 84,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร)

63 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

(ครุภัณฑหองพยาบาล) โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
จัดซื้อตูเหล็กแบบสองบาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

5,500 5,500 5,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

64 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 4.000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว 
หนองหญาขาว)

65 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 220,000 220,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสีคิ้ว 
หนองหญาขาว)

66 การศึกษา คาครุภัณฑ คุรุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

28,200 28,200 28,200 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสุข

ไพบูลย
วิริยะวิทยา)

67 การศึกษา คาครุภัณฑ คุรุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer)
พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

100,000 100,000 100,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสุข

ไพบูลย
วิริยะวิทยา)

68 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนสูงเนิน)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

69 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 4.000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต  (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 1,375,000 1,375,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง

บัว
พิทยาคม)

70 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 ตัน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 220,000 220,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง

บัว
พิทยาคม)

71 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป 
จํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

854,000 854,000 854,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง

บุญมาก
พิทยาคม)

72 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร
กลาสหรือเหล็ก จํานวน 1 หลัง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

32,400 32,400 32,400 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนอง

บุญมาก
พิทยาคม)

73 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ กําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหวยลึก

ผดุงวิทยา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

74 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่มระบบอารโอ พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 
(ราคาตามทองตลาด)

490,000 490,000 490,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหวยลึก

ผดุงวิทยา)

75 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 
คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 1,364,000 1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา)

76 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,025,000 1,025,000 1,025,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนอร
พิมพวิทยา)

77 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
 ราคา 22,000 บาท จํานวน 342 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
2.จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทตอชุด จํานวน 
342 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

8,823,600 8,823,600 8,823,600 สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนใน

สังกัด 
อบจ.นม.
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

78 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว ราคา 18,200 บาท จํานวน 342 
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

6,224,400 6,224,400 6,224,400 สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนใน

สังกัด 
อบจ.นม.

186,291,500 110,772,100 110,772,100

78 70 70

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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