
 
 

 
                                  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
กันยายน  ๒๕63 

 





คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 22/1  เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถ่ิน  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 กันยายน  2563 
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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)

  2.1 การศึกษา 4 16,033,296 3 15,117,130 3 15,117,130 10 46,267,556

รวม 4 16,033,296 3 15,117,130 3 15,117,130 10 46,267,556

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 185 110,490,000 183 90,090,000 181 89,595,000 549 290,175,000

รวม 185 110,490,000 183 90,090,000 181 89,595,000 549 290,175,000

รวมทั้งสิ้น 189 126,523,296 186 105,207,130 184 104,712,130 559 336,442,556

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

1
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 18 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน
 พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันนํ้าใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering 
Index) ≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนน ไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กลอนชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผง
เหล็กสําหรับยึดแผงโซลาเซลลตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลาย
เสา มีขนาด Ø 76 มม. โคนเสามีขนาด Ø 145 มม.  
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร

1,300,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาและขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทาการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (หนา 6) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 (จายขาดเงินสะสม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม ตําบล
โปงตาลอง อําเภอปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 21
 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิดMonnocrystalline Type 
ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับ
กมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด

1,300,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาและขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทาการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น 
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 6) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 เหตุผลแกไข เปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

107 ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (อาคารเรียน
216 ค) โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

1.เพื่อสรางบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู
2.เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพที่
สะอาด สวยงาม นาเรียน นา
อยู

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

 150,000  150,000  150,000 นักเรียน ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึง
พอใจไมนอยกวา 
รอยละ 90

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

สํานักการชาง

107 ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ (อาคารเรียน 
แบบ ๑๐๘ ล) โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม

1.เพื่อสรางบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู
2.เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพที่
สะอาด สวยงาม นาเรียน นา
อยู

ทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน แบบ
 108 ล จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

150,000 150,000 150,000 นักเรียน ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึง
พอใจไมนอยกวา 
รอยละ 90

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

สํานักการชาง

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 ขอความใหม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 เหตุผล ชื่อโครงการ เปาหมาย ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

 ขอความเดิม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

762 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดเกณฑ
มาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาให
นักเรียนอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง
4.เพื่อใหสถานศึกษามี
งบประมาณเพียงพอในการใช
จายสําหรับนักเรียนโดยตรง 
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
คาใชจายตามประเพณีทองถ่ิน
 สื่อและอุปกรณการเรียน
ตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 6,865,614  7,725,955  7,725,955 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

 ขอความเดิม (หนา 107 - 108) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
ตะกรอ
18.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
18.1โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิชาการ
18.2โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

762 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดเกณฑ
มาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาให
นักเรียนอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง
4.เพื่อใหสถานศึกษามี
งบประมาณเพียงพอในการใช
จายสําหรับนักเรียนโดยตรง 
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
คาใชจายตามประเพณีทองถ่ิน
 สื่อและอุปกรณการเรียน
ตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 7,725,955  7,725,955  7,725,955 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

ขอความใหม (หนา 107 - 108) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 เหตุผล เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยา
คม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
ตะกรอ
18.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
18.1โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิชาการ
18.2โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูครู
มืออาชีพ

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

769 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดเกณฑ
มาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาให
นักเรียนอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง
4.เพื่อใหสถานศึกษามี
งบประมาณเพียงพอในการใช
จายสําหรับนักเรียนโดยตรง 
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
คาใชจายตามประเพณีทองถ่ิน
 สื่อและอุปกรณการเรียน
ตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 6,807,341  7,241,175  7,241,175 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

  ขอความเดิม (หนา 119 - 120) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายสาธารณูปโภค
17.คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง
18.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาเปตอง
19.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
  19.1 สงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากร
   19.2 สงเสริมและพัฒนานักเรียน
ทางดานวิชาการและงานอาชีพ

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

769 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดเกณฑ
มาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาให
นักเรียนอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง
4.เพื่อใหสถานศึกษามี
งบประมาณเพียงพอในการใช
จายสําหรับนักเรียนโดยตรง 
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
คาใชจายตามประเพณีทองถ่ิน
 สื่อและอุปกรณการเรียน
ตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 6,857,341  7,241,175  7,241,175 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

  ขอความใหม (หนา 119 - 120) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายสาธารณูปโภค
17.คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง
18.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
  18.1 สงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากร
  18.2 สงเสริมและพัฒนานักเรียน
ทางดานวิชาการและงานอาชีพ

โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา
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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) ถนนทาง
ขึ้นตําหนักทิพยพิมาน
 ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 88 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน
 พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันนํ้าใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตอง ของสี (Color Rendering 
Index) ≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-  500
1.10 โคมไฟถนน ไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กลอนชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผง
เหล็กสําหรับ ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 
ปลายเสามีขนาด Ø 76 มม. โคนเสามีขนาด Ø 145 มม.
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร

6,400,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาและขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมาก
ขึ้นเนื่องจากการขนสง
สินคาทาการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ขอความเดิม (หนา 21) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 (จายขาดเงินสะสม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนทาง
ขึ้นตําหนักทิพยพิมาน
 ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) ถนนทางขึ้นตําหนักทิพยพิมาน 
ตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง จ.นครราชสีมา 
จํานวน 104 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิดMonnocrystalline Type 
ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับ
กมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด

6,400,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาและขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมาก
ขึ้นเนื่องจากการขนสง
สินคาทาการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น 
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 21) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 เหตุผลแกไข เปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21208  
บานหนองขี้ตุน - บาน
หนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 200 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน
 พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันนํ้าใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering 
Index) ≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนนไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กลอนชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผง
เหล็กสําหรับยึดแผงโซลาเซลลตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลาย
เสา มีขนาด Ø 76 มม. โคนเสามีขนาด Ø 145 มม. 
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร

14,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาและขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมาก
ขึ้นเนื่องจากการขนสง
สินคาทาการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น 
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 22) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 (จายขาดเงินสะสม)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.21208  
บานหนองขี้ตุน - บาน
หนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21208  บาน
หนองขี้ตุน - บานหนองจอก อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน  236 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิดMonnocrystalline Type 
ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับ
กมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด

14,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาและขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมาก
ขึ้นเนื่องจากการขนสง
สินคาทาการเกษตรได
รวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 22) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 7 เหตุผลแกไข เปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 81) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 81) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01203 บ.หนองตะ
คอง บ.หนองมวง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 82) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01203 บ.หนองตะ
คอง บ.หนองมวง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 82) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สายอบจ.นม.
01204 บ.โคกไผ
นอย - บ.นาตม อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 83) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สายอบจ.นม.
01204 บ.โคกไผ
นอย - บ.นาตม อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 83) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01205 บ.หนอง
พลวงใหญ - บ.
หนองบัวศาลา อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 84) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 84) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 85) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 7) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01208 บ.ตะคอง
เกา - บ.หนอง
กระทุม อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 86) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01208 บ.ตะคอง
เกา - บ.หนอง
กระทุม อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 87) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 87) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 87) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

32



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 88) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 88) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01211 บ.หนอง
ไทร -บ.โกรกเดือนหา
 อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 89) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01211 บ.หนอง
ไทร -บ.โกรกเดือนหา
 อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 89) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน 
ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 
แอมป จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE
 มีคาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01313 บ.หนอง
ออก - บ.หัวสระ อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 91)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

39



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
01313 บ.หนอง
ออก - บ.หัวสระ อ.
เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 91) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง,  
โชคชัย

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 92) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง,  
โชคชัย

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 92) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

อ.เมือง,
 อ.ปก
ธงชัย

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 93) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

อ.เมือง,
 อ.ปก
ธงชัย

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 93) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน 
ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 
แอมป จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE
 มีคาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 184) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 184) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 95) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 95) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 96) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 96) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 97) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

51



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 97) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 98) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 98) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
02101 บ.มาบ
พิมาน – บ.ตลิ่งชัน 
อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน 
ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 
แอมป จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE
 มีคาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 186) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
02101 บ.มาบ
พิมาน – บ.ตลิ่งชัน 
อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 186) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
02102 บ.เทพ
นิมิตร – บ.ประดูงาม
 อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 100) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
02102 บ.เทพ
นิมิตร – บ.ประดูงาม
 อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 100) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 101) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 101) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
02204 บ.สระวาน
พระยา – บ.หัว
ทํานบ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดต้ังโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street
 Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน 
ขนาดไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 
แอมป จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE
 มีคาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-
เปด ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
02204 บ.สระวาน
พระยา – บ.หัว
ทํานบ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02305 บ.
หนองสะแก – บ.
หนองหินโคน อ.ครบุรี 
 จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 190) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

63



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02305 บ.
หนองสะแก – บ.
หนองหินโคน อ.ครบุรี 
 จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 190) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ครบุรี, 
เสิงสาง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ครบุรี, 
เสิงสาง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 105) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ครบุรี 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 105) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เสิงสาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 106) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เสิงสาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 106) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.04201 บ.
โนนปอแดง – บ.โนน
เต็ง อ.คง จ.
นครราชสีมา

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 107) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.04201 บ.
โนนปอแดง – บ.โนน
เต็ง อ.คง จ.
นครราชสีมา

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 107) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 108) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

73



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 108) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 109) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 109) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 110) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 110) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 111) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 111) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

80



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 112) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 112) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 113) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 113) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

84



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 114) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 114) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 115) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

คง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 115) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell)  ถนน
สาย อบจ.นม.
05201 บ.เหลื่อม
 –บ.กุดเวียน อ.บาน
เหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 116)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell)  ถนน
สาย อบจ.นม.
05201 บ.เหลื่อม
 –บ.กุดเวียน อ.บาน
เหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 116) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
05302 บ.หนอง
มวงชางพิมพ - บ.
หนองพลวง อ.บาน
เหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม
,บัวใหญ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 117) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
05302 บ.หนอง
มวงชางพิมพ - บ.
หนองพลวง อ.บาน
เหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม
,บัวใหญ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 117) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

38 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
05503 บ.วังแร - 
บ.ดอนเปลา อ.บาน
เหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 118) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

38 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
05503 บ.วังแร - 
บ.ดอนเปลา อ.บาน
เหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน
เหลื่อม

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 118) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
06201 บ.หินโคน -
 บ.หนองขาม อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา

จักราช 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 194) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
06201 บ.หินโคน -
 บ.หนองขาม อ.จัก
ราช จ.นครราชสีมา

จักราช 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 194) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

96



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
06202 บ.หนอง
ขาม - บ.คลองเมือง 
อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

จักราช 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
06202 บ.หนอง
ขาม - บ.คลองเมือง 
อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

จักราช 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
06203 บ.โคก
หนองโสน ม.2,3 อ.
จักราช จ.
นครราชสีมา

จักราช 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 198) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
06203 บ.โคก
หนองโสน ม.2,3 อ.
จักราช จ.
นครราชสีมา

จักราช 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 198) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 122) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 122) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07202 บ.ดาน
เกวียน – บ.กอก อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 200) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07202 บ.ดาน
เกวียน – บ.กอก อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 200) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07203 
บ.หนองหญาปลอง –
 บ.กุดจอกนอย อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 124)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07203 
บ.หนองหญาปลอง –
 บ.กุดจอกนอย อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 124) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

45 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07305 
บ.ดานเกวียน – บ.
กุดจอกใหญ อ.โชค
ชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 125) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

45 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07305 
บ.ดานเกวียน – บ.
กุดจอกใหญ อ.โชค
ชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 125) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07306 แยกทาง
หลวง 2017 – บ.
หนองทองคํา 
อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 202) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
07306 แยกทาง
หลวง 2017 – บ.
หนองทองคํา 
อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 202) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 127)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

111



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

โชคชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 127) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 128) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม  (หนา 128)   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

114



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 129) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 129) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

50 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08303 
บ.ละเลิงพิมาน – 
บ.กุดมวง อ.ดานขุน
ทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 130)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

50 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08303 
บ.ละเลิงพิมาน – 
บ.กุดมวง อ.ดานขุน
ทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม  (หนา 130) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 131) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 131) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

52 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08305 
บ.หวย –  บ.หนอง
บัวละคร อ.ดานขุน
ทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 132) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

52 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08305 
บ.หวย –  บ.หนอง
บัวละคร อ.ดานขุน
ทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 132) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

53 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08306 
บ.ตะเคียนใหญ – 
บ.ปราสาท อ.ดาน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 133) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

53 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08306 
บ.ตะเคียนใหญ – 
บ.ปราสาท อ.ดาน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 133) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08307 
บ.ดานขุนทด – บ.
โนนเต็ง อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 134) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08307 
บ.ดานขุนทด – บ.
โนนเต็ง อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 134) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

55 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08309 ตอเขต 
อบต.ตะเคียน
ควบคุมทาขี้เหล็ก 
อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 135) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

127



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

55 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
08309 ตอเขต 
อบต.ตะเคียน
ควบคุมทาขี้เหล็ก 
อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 135) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

56 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09301 
บ.หนองกระสังข – 
บ.โนนตากลาง อ.
โนนไทย จ.
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 136) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

56 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09301 
บ.หนองกระสังข – 
บ.โนนตากลาง อ.
โนนไทย จ.
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 136) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

57 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09202 ตลาดโคก
สวาย – 
บ.หนองหอย อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 137)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

57 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09202 ตลาดโคก
สวาย – 
บ.หนองหอย อ.โนน
ไทย จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 137) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09203 
บ.สายออ – บ.ตลุก
ชั่งโค อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 138) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09203 
บ.สายออ – บ.ตลุก
ชั่งโค อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 138) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

59 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09304 
บ.มะคา – บ.โตนด 
อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 139) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

59 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09304 
บ.มะคา – บ.โตนด 
อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 139) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09305 
บ.สําโรง – บ.หนอง
แวง อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 140) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
09305 
บ.สําโรง – บ.หนอง
แวง อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม  (หนา 140)   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

61 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10301 
บ.โคกสะอาด – บ.
ขามเฒา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 141) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

61 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10301 
บ.โคกสะอาด – บ.
ขามเฒา อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 141) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

62 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10202 
บ.ดานคนคบ – ปาก
ทางเทศบาล อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 142) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

141



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

62 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10202 
บ.ดานคนคบ – ปาก
ทางเทศบาล อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 142) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

63 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10203 
บ.บิง –  บ.เหมต่ํา 
อ.โนนสูง อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 143) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

63 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10203 
บ.บิง –  บ.เหมต่ํา 
อ.โนนสูง อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 143) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

64 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10204 
บ.กลึง –  บ.หนอง
สะแก อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 144) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

64 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10204 
บ.กลึง –  บ.หนอง
สะแก อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 144) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

65 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10305 
บ.โคงกระพี้ – บ.คลา
 อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 145) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

65 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10305 
บ.โคงกระพี้ – บ.คลา
 อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 145) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

66 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10206 มิตรภาพ –
 บ.หนองโจด อ.โนน
สูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 146) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

66 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10206 มิตรภาพ –
 บ.หนองโจด อ.โนน
สูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 146) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

67 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10307 
บ.หนองกระโดน – 
บ.ดานคนคบ อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 147) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

67 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10307 
บ.หนองกระโดน – 
บ.ดานคนคบ อ.โนน
สูง จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 147) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

68 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10308 เทศบาล
โนนสูง – บ.สระ
พรวน อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 148) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

68 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10308 เทศบาล
โนนสูง – บ.สระ
พรวน อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 148) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

69 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10309 บ.ดงพลอง
 – เทศบาลมะคา อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 149)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

69 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10309 บ.ดงพลอง
 – เทศบาลมะคา อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 149) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

70 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10310 บ.บิง – บ.
จันดุม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 150) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

70 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10310 บ.บิง – บ.
จันดุม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 150) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10311 บ.ถนนถั่ว
 – บ.บิง อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 151)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
10311 บ.ถนนถั่ว
 – บ.บิง อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 151) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

72 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง – บ.
หวย อ.ขาม
สะแกแสง จ.
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแส

ง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 152) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

72 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง – บ.
หวย อ.ขาม
สะแกแสง จ.
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแส

ง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 152) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

73 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
11202 ขาม
สะแกแสง – บ.โนน
ผักชี อ.ขาม
สะแกแสง จ.
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 153) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

73 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
11202 ขาม
สะแกแสง – บ.โนน
ผักชี อ.ขาม
สะแกแสง จ.
นครราชสีมา

โนนไทย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 153) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

74 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12301 บ.หนอง
พลวง – บ.โคก
สะอาด อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 154) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

74 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12301 บ.หนอง
พลวง – บ.โคก
สะอาด อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 154) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

75 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12202 บ.ดอน
คนทา – บ.หนอง
หวา อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 155) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

75 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12202 บ.ดอน
คนทา – บ.หนอง
หวา อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 155) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

76 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12203 บ.ปาตอง –
 บ.หลุบกุง อ.บัวใหญ
 จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 156)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

76 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12203 บ.ปาตอง –
 บ.หลุบกุง อ.บัวใหญ
 จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 156) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

170



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

77 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12204 หนองหญา
ปลอง – บ.ดานชาง 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 157) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

171



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

77 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12204 หนองหญา
ปลอง – บ.ดานชาง 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 157) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

78 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12206 บ.ตาลาด –
 บ.หนองอายแหนบ 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 158) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

173



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

78 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12206 บ.ตาลาด –
 บ.หนองอายแหนบ 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 158) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

79 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12207 บ.กรวย – 
บ.เสมาใหญ อ.บัว
ใหญ จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 159) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

79 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12207 บ.กรวย – 
บ.เสมาใหญ อ.บัว
ใหญ จ.นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 159) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

176



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12208 บ.หนอง
แจงใหญ – บ.อีโค 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 160) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12208 บ.หนอง
แจงใหญ – บ.อีโค 
อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 160) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

178



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

81 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13201 บ.เขวา ม.6
 – บ.นางรํา อ.
ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 161) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

81 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13201 บ.เขวา ม.6
 – บ.นางรํา อ.
ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 161) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

82 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13202 หนองมวง
ใหญ – บ.หนองกุง 
อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 162) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

82 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13202 หนองมวง
ใหญ – บ.หนองกุง 
อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 162) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

83 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13203 บ.ดอนมัน
 – บ.ละเลิงเหิน อ.
ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 163) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

83 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13203 บ.ดอนมัน
 – บ.ละเลิงเหิน อ.
ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 163) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

184



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

84 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13304 บ.ไรออย –
 บ.หันหวยทราย อ.
ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 164) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

84 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13304 บ.ไรออย –
 บ.หันหวยทราย อ.
ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 164) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

85 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13305 บ.ทุงมน –
 บ.สําโรง อ.ประทาย
 จ.นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 165) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

85 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13305 บ.ทุงมน –
 บ.สําโรง อ.ประทาย
 จ.นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 165) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

86 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13306 บ.กระทุม
ราย – บ.โนนหญา
นาง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 166) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

86 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13306 บ.กระทุม
ราย – บ.โนนหญา
นาง อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 166) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13307 บ.บึง
กระโดน – บ.ดอน
ยาว อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 167) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
13307 บ.บึง
กระโดน – บ.ดอน
ยาว อ.ประทาย จ.
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 167) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

88 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14201 บ.งิ้ว – บ.
หนองโดน อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 168) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

88 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14201 บ.งิ้ว – บ.
หนองโดน อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 168) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

194



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

89 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14202 บ.พระบึง –
 บ.พัดทะเล อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 169) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

89 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14202 บ.พระบึง –
 บ.พัดทะเล อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 169) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

90 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14203 บ.โคกศิลา
 – บ.หัน อ.ปกธงชัย
 จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 170) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

90 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14203 บ.โคกศิลา
 – บ.หัน อ.ปกธงชัย
 จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 170) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

91 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14204 บ.เกานาง
เหริญ – บ.โกรก
ละลาย อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 171) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

91 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14204 บ.เกานาง
เหริญ – บ.โกรก
ละลาย อ.ปกธงชัย 
จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 171) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

92 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14305 บ.ลําซอ – 
บ.โคกสมอ อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 172) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

92 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14305 บ.ลําซอ – 
บ.โคกสมอ อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 172) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

93 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14306 บ.หนอง
แฟบ – บ.โคกนางเห
ริญ อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 173) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

93 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14306 บ.หนอง
แฟบ – บ.โคกนางเห
ริญ อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 173) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

94 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14307 บ.โคกสระ
นอย – บ.เกาสะแก
ราช อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 174) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

94 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14307 บ.โคกสระ
นอย – บ.เกาสะแก
ราช อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 174) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

95 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14308 บ.นกออก
 – บ.หนองหญา
ปลอง อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 175) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

95 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14308 บ.นกออก
 – บ.หนองหญา
ปลอง อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 175) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

96 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14009 บ.หนอง
ปลอง – บ.คลองกี่ 
(รวม 4 ชวง) อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 176) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

96 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14009 บ.หนอง
ปลอง – บ.คลองกี่ 
(รวม 4 ชวง) อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 176) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

97 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14010 บ.โคก
สะอาด ม.1 – บ.บุ
ชะอม ม.4 อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 177) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

97 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14010 บ.โคก
สะอาด ม.1 – บ.บุ
ชะอม ม.4 อ.ปก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 177) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

98 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14011 แยก ทล.
หมายเลข 24 – บ.
สวนหอม อ.ปกธงชัย
 จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 178) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

98 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14011 แยก ทล.
หมายเลข 24 – บ.
สวนหอม อ.ปกธงชัย
 จ.นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 178) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

99 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14012 บ.หนอง
ตะแบก – บ.หนอง
ประดู อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 179) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

99 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
14012 บ.หนอง
ตะแบก – บ.หนอง
ประดู อ.ปกธงชัย จ.
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 179) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15101 สายเมนที่ 
3 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 180) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15101 สายเมนที่ 
3 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 180) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

101 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15102 สายเมนที่ 
4 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 181) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

101 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15102 สายเมนที่ 
4 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 181) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

102 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15103 สายเมนที่ 
1 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

102 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15103 สายเมนที่ 
1 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

103 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15204 บ.หนอง
ปรือ – บ.ดงใหญ 
อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 183) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

103 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15204 บ.หนอง
ปรือ – บ.ดงใหญ 
อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 183) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

104 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15205 สายเมนที่ 
5 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 184) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

104 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15205 สายเมนที่ 
5 อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 184) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

105 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15206 บ.เมืองที –
 บ.ธารละหลอด 
อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 185) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

105 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15206 บ.เมืองที –
 บ.ธารละหลอด 
อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 185) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15307 บ.วังหิน –
 บ.ทองหลาง 
อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 186) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15307 บ.วังหิน –
 บ.ทองหลาง 
อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 186) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

107 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15308 บ.ทาหลวง
 – บ.กลวย อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 187) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

107 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15308 บ.ทาหลวง
 – บ.กลวย อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 187) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

108 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15309 บ.โนน
ไมแดง – บ.ใหมไทย
จารย อ.พิมาย,อ.
หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

พิมาย
,หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

108 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15309 บ.โนน
ไมแดง – บ.ใหมไทย
จารย อ.พิมาย,อ.
หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

พิมาย
,หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

109 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15310 บ.ตําแย – 
บ.วัด อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 189) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

109 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
15310 บ.ตําแย – 
บ.วัด อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 189) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16101 บ.เจริญผล
 – บ.สระแกว อ.
หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 204) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16101 บ.เจริญผล
 – บ.สระแกว อ.
หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 204) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

111 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16202 บ.หนอง
เครือ – บ.หวยแคน 
อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

111 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16202 บ.หนอง
เครือ – บ.หวยแคน 
อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

112 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16203 บ.หนอง
แสง – บ.หนองมวง 
อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

112 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16203 บ.หนอง
แสง – บ.หนองมวง 
อ.หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16204 บ.หินดาด
 – บ.หนองปด อ.
หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light 
Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ชนิด LifeP04 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LDE มี
คาความสวางไมนอยกวา 6000 ลูเมน มีสวิตช ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยไดสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพ่ิม-ลดสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง
ไมต่ํากวา 50000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 
วัตต+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร 
3. คาแรงงานติดต้ังพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16204 บ.หินดาด
 – บ.หนองปด อ.
หวยแถลง จ.
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

114 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16005 บ.หนองจิก
 – บ.ปรางค อ.หวย
แถลง จ.นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 194) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

114 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16005 บ.หนองจิก
 – บ.ปรางค อ.หวย
แถลง จ.นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 194) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

115 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16006 บ.โนน
สุวรรณ – บ.โนน
เสมา อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 195) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

115 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
16006 บ.โนน
สุวรรณ – บ.โนน
เสมา อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 195) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

116 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17301 บ.เหลาจั่น
 – บ.หนองมวง อ.
ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

116 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17301 บ.เหลาจั่น
 – บ.หนองมวง อ.
ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

117 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17302 บ.หนองจิก
 – บ.ชุมพวง อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 197) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

117 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17302 บ.หนองจิก
 – บ.ชุมพวง อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 197) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

118 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17303 บ.หนองโน
 – บ.หนองตาด อ.
ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 198) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

118 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17303 บ.หนองโน
 – บ.หนองตาด อ.
ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 198) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

119 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17304 บ.ประสุข –
 บ.หนองจิก อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 199) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

119 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17304 บ.ประสุข –
 บ.หนองจิก อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 199) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

120 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17305 บ.ละโว – 
 บ.เขวา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 200) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

120 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17305 บ.ละโว – 
 บ.เขวา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 200) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

121 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17306 บ.หนองไร
 – บ.ลุงประดู อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 201) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

121 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17306 บ.หนองไร
 – บ.ลุงประดู อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 201) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

122 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17307 บ.โนนรัง –
 บ.บูรพา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 202)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

122 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17307 บ.โนนรัง –
 บ.บูรพา อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 202) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

123 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17308 บ.ลิ้นฟา –
 บ.ทาสวนยา อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 203) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

123 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17308 บ.ลิ้นฟา –
 บ.ทาสวนยา อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 203) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

124 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17309 บ.หนอง
หวา – บ.หนองขาม 
อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 204) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

124 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17309 บ.หนอง
หวา – บ.หนองขาม 
อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 204) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

125 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17210 บ.ขุนละคร
 – บ.หนองออ อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 205) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

267



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

125 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
17210 บ.ขุนละคร
 – บ.หนองออ อ.ชุม
พวง จ.นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 205) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

126 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18201 บ.มะเกลือ
ใหม – บ.สูงเนิน อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

126 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18201 บ.มะเกลือ
ใหม – บ.สูงเนิน อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

127 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18202 บ.ตะคอง
หลง – บ.โสกแจง อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 207) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

127 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18202 บ.ตะคอง
หลง – บ.โสกแจง อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 207) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

128 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18203 สุขาภิบาล
สูงเนิน – 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักรเสมาราม 
อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

128 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18203 สุขาภิบาล
สูงเนิน – 
โบราณสถานวัด
ธรรมจักรเสมาราม 
อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

129 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18204 สุขาภิบาล
สูงเนิน – ปราสาทหิน
เมืองแขก อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 209)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

129 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18204 สุขาภิบาล
สูงเนิน – ปราสาทหิน
เมืองแขก อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 209) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

130 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18205 บ.กุดจิก –
 บ.โนนคา อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 210) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

130 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18205 บ.กุดจิก –
 บ.โนนคา อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม  (หนา 210) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

131 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18206 บ.หนองตะ
ไก – บ.ดอนกอก อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 211) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

131 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18206 บ.หนองตะ
ไก – บ.ดอนกอก อ.
สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 211) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

132 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18307 บ.บุใหญ –
 บ.นาตะโครก อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 212) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

132 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18307 บ.บุใหญ –
 บ.นาตะโครก อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 212) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

133 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18008 ทางเขา
ปราสาทเมืองแขก 
อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 213) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

133 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18008 ทางเขา
ปราสาทเมืองแขก 
อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 213) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

284



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

134 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18009 สาย
ยุทธศาสตร บ.กุดจิก
 – บ.นากลาง อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 214) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

134 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18009 สาย
ยุทธศาสตร บ.กุดจิก
 – บ.นากลาง อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 214) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

286



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

135 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18011 บ.โนนคา –
 บ.โคกกระพี้ อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 215) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

135 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18011 บ.โนนคา –
 บ.โคกกระพี้ อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 215) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  7  พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

136 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18012 บ.โนนคา –
 บ.หนองหอย อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 216) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

136 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18012 บ.โนนคา –
 บ.หนองหอย อ.สูง
เนิน จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม  (หนา 216) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

137 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18013 บ.บุใหญ –
 บ.สุขาวดี อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 217) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

137 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
18013 บ.บุใหญ –
 บ.สุขาวดี อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 217) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

138 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19101 บ.หนอง
กระโดน – บ.หนอง
มวง อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 218) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

138 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19101 บ.หนอง
กระโดน – บ.หนอง
มวง อ.ขามทะเลสอ 
จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 218 ) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

139 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19202 บ.หนองคู
 – บ.โปงสุริยา อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 219) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

139 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19202 บ.หนองคู
 – บ.โปงสุริยา อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 219) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

140 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19303 บ.ขาม
ทะเลสอ – บ.โนน อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 220) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

297



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

140 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19303 บ.ขาม
ทะเลสอ – บ.โนน อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 220) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

141 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19204 บ.บึงออ –
 บ.โตนด อ.ขาม
ทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 221) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

299



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

141 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19204 บ.บึงออ –
 บ.โตนด อ.ขาม
ทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 221) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

142 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19005 บ.โตนด ม.
3 ต.พันดุง – บ.โนน
ตาล ม.2 ต.บึงออ อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 222) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

142 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
19005 บ.โตนด ม.
3 ต.พันดุง – บ.โนน
ตาล ม.2 ต.บึงออ อ.
ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 222) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

143 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20101 บ.ลาดใหญ
 – บ.หนองไทร อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 223) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

143 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20101 บ.ลาดใหญ
 – บ.หนองไทร อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 223) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

144 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20302 บ.สีค้ิว –  
บ.หนองไมตาย อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 224) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

144 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20302 บ.สีค้ิว –  
บ.หนองไมตาย อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 224 ) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

306



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

145 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20304 บ.หนองน้ํา
ใส – บ.สงาพัฒนา 
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 225) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

145 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20304 บ.หนองน้ํา
ใส – บ.สงาพัฒนา 
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 224) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

146 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20305 บ.สีค้ิว – 
บ.หัน อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 226) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

146 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
20305 บ.สีค้ิว – 
บ.หัน อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา

สีค้ิว 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 226) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

147 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21301 บ.คลองยาง
 – บ.คลองมวง อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 227) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

147 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21301 บ.คลองยาง
 – บ.คลองมวง อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 227) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

148 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21102 บ.ซับสวอง
 – บ.ไร อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

148 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21102 บ.ซับสวอง
 – บ.ไร อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

149 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21103 เขาจันทร
หอม – บ.บุงเตย อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 229) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

149 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21103 เขาจันทร
หอม – บ.บุงเตย อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 229) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21104 รร.นิคมชล
ฯ – ซับเศรษฐี อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 230) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21104 รร.นิคมชล
ฯ – ซับเศรษฐี อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 230) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

151 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21205 บ.ขนงพระ
กลาง – บ.โปงกระสัง
 อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 231) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

151 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21205 บ.ขนงพระ
กลาง – บ.โปงกระสัง
 อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 231) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

152 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21206 บ.บุงเตย –
 บ.สระน้ําใส อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 232) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

152 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21206 บ.บุงเตย –
 บ.สระน้ําใส อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 222) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

153 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21109 หนองไทร
 – วังไทร อ.ปากชอง
 จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 233) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

153 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21109 หนองไทร
 – วังไทร อ.ปากชอง
 จ.นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 223) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

154 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21110 บ.ทรัพย
เศรษฐี – บ.กุดโงง 
อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 234)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

154 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21110 บ.ทรัพย
เศรษฐี – บ.กุดโงง 
อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 224) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

155 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21111 บ.นา – บ.
ขนงพระเหนือ อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 235)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

155 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21111 บ.นา – บ.
ขนงพระเหนือ อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 225) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

156 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21112 บ.โปงไทร
 – บ.ซับสําราญ อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 236) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

156 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
21112 บ.โปงไทร
 – บ.ซับสําราญ อ.
ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 226) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

157 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) อบจ.น
ม.21113 บ.โนน
อารีย –  บ.หนอง
ใหญ อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 237) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

157 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สายอบจ.นม.
21113 บ.โนน
อารีย –  บ.หนอง
ใหญ อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 227) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

158 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22201 บ.ไทยเจริญ
 – โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก 
อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 238) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

158 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22201 บ.ไทยเจริญ
 – โบราณสถาน
ปราสาทหินถนนหัก 
อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

159 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22302 บ.ซับ
ตะครอ – บ.หัว
ทํานบ อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 239) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

335



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

159 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22302 บ.ซับ
ตะครอ – บ.หัว
ทํานบ อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 229) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

160 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22303 บ.ซับ
ตะครอ – บ.ทา
ตะแบก อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 240) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

160 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22303 บ.ซับ
ตะครอ – บ.ทา
ตะแบก อ.หนองบุญ
มาก จ.นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 240) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

161 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22204 บ.ใหมอุดม
 – บ.พระ อ.หนอง
บุญมาก จ.
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 241) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

339



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

161 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22204 บ.ใหมอุดม
 – บ.พระ อ.หนอง
บุญมาก จ.
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 241) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

162 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22305 บ.ลุงเขวา
 – บ.สันติสุข อ.
หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 242) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

162 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
22305 บ.ลุงเขวา
 – บ.สันติสุข อ.
หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 242) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

163 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
23101 บ.
ศูนยกลาง – บ.โนน
สําราญ อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา

แกง
สนาม
นาง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 243) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

163 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
23101 บ.
ศูนยกลาง – บ.โนน
สําราญ อ.แกงสนาม
นาง จ.นครราชสีมา

แกง
สนาม
นาง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 243) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

164 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
23202 บ.หนอง
ขามนาดี – บ.พะไล 
อ.แกงสนามนาง จ.
นครราชสีมา

แกง
สนาม
นาง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 244) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

164 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
23202 บ.หนอง
ขามนาดี – บ.พะไล 
อ.แกงสนามนาง จ.
นครราชสีมา

แกง
สนาม
นาง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 244) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

165 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
23203 บ.นาแค - 
บ.หนองขามนาดี อ.
แกงสนามนาง จ.
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแส

ง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 245) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

165 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
23203 บ.นาแค - 
บ.หนองขามนาดี อ.
แกงสนามนาง จ.
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแส

ง

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 245) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

166 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
24301 บ.สําโรง
เหนือ - บ.สําพะเนียง
 อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

โนนแดง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 246) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

166 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
24301 บ.สําโรง
เหนือ - บ.สําพะเนียง
 อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

โนนแดง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 246) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

167 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25301 บ.บุตะโก -
 บ.หนองไมสัก อ.วัง
น้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 247) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

167 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25301 บ.บุตะโก -
 บ.หนองไมสัก อ.วัง
น้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 247) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

168 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25302 บ.บะใหญ -
 บ.โคกสะแกราช อ.
วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 248) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

168 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25302 บ.บะใหญ -
 บ.โคกสะแกราช อ.
วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 248) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

169 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25303 แยก ทล.
304 - บ.ซับ
กานเหลือง อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 249) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

169 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25303 แยก ทล.
304 - บ.ซับ
กานเหลือง อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 249) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

170 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25304 บ.วังน้ํา
เขียว - บ.ตลิ่งชัน อ.
วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 250) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

357



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

170 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
25304 บ.วังน้ํา
เขียว - บ.ตลิ่งชัน อ.
วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

247,500 247,500 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 250) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

171 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
26201 ดานขุนทด
 - หนองแวง อ.
เทพารักษ จ.
นครราชสีมา

เทพารัก
ษ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 251) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

359



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

171 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
26201 ดานขุนทด
 - หนองแวง อ.
เทพารักษ จ.
นครราชสีมา

เทพารัก
ษ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 251) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

172 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
26203 บ.ชุมชน
พัฒนา – บ.หนอง
แวง อ.เทพารักษ จ.
นครราชสีมา

เทพารัก
ษ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 252) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

172 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
26203 บ.ชุมชน
พัฒนา – บ.หนอง
แวง อ.เทพารักษ จ.
นครราชสีมา

เทพารัก
ษ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 252) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

173 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27201 บ.โนนละ
กอ – บ.ปลักแรต อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 253) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

173 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27201 บ.โนนละ
กอ – บ.ปลักแรต อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 253) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

174 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27302 บ.เมืองยาง
 – บ.กระเบื้องนอก 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 254) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

174 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27302 บ.เมืองยาง
 – บ.กระเบื้องนอก 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 254) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

175 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27303 บ.หนอง
สะแก – บ.เมืองยาง
 อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 255) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

175 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27303 บ.หนอง
สะแก – บ.เมืองยาง
 อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 255) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

368



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

176 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27304 บ.โนนละ
กอ – บ.เขวา อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 256) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

176 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
27304 บ.โนนละ
กอ – บ.เขวา อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 256) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

370



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

177 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12205 บ.หนองบัว
ลาย – บ.หนองแดง
นอย อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา

บัวลาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 257) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

177 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
12205 บ.หนองบัว
ลาย – บ.หนองแดง
นอย อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา

บัวลาย 1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 257) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

178 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
30301 บ.กุดไผ – 
บ.หนองเขวา อ.พระ
ทองคํา จ.
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 258) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

178 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
30301 บ.กุดไผ – 
บ.หนองเขวา อ.พระ
ทองคํา จ.
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

247,500 247,500 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 258) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

374



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

179 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
30302 แยกทาง
หลวงหมายเลข 205
 – บ.กุดไผ อ.พระ
ทองคํา

พระ
ทองคํา

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 259) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

179 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
30302 แยกทาง
หลวงหมายเลข 205
 – บ.กุดไผ อ.พระ
ทองคํา จ.
นครราชสีมา

พระ
ทองคํา

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 259) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

180 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32301 บ.โนนเลียบ
 – บ.หนองยาง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 260) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

180 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32301 บ.โนนเลียบ
 – บ.หนองยาง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 260) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

181 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32202 บ.โนนหมัน
 – บ.มะดัน อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 261) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

181 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32202 บ.โนนหมัน
 – บ.มะดัน อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 261) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

182 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32203 บ.ดานกะ
ตา – บ.โสง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 262) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

182 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32203 บ.ดานกะ
ตา – บ.โสง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 262) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

183 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32204 บ.หนอง
โจด – บ.โนนมันเทศ
 อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 
155 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V
 ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอย
กวา 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมน
ตอวัตต
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 แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวา
ไนทเต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความเดิม (หนา 263) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

183 เพ่ิมแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนน
สาย อบจ.นม.
32204 บ.หนอง
โจด – บ.โนนมันเทศ
 อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
การใชเสนทางในการสัญจร
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) จํานวน 24 ตน 
ประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street 
Light Solar Cell 60 W.  พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลชนิด Monnocrystalline Type
 ขนาดไมนอยกวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah 
จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปด
ตอเนื่องไมต่ํากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช
พลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 
เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 495,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป-
มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 263) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

            
คณะทํางาน 

   นายชัยเกียรต ิ   เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน   เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นางสาวอนงควด ี สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
 


