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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

  3.2 การเกษตร 11 32,300,620 10 21,345,120 10 21,345,120 31 74,990,860

รวม 11 32,300,620 10 21,345,120 10 21,345,120 31 74,990,860

  2.1 การศึกษา 6 13,179,576 5 10,166,000 1 400,000 12 23,745,576

รวม 6 13,179,576 5 10,166,000 1 400,000 12 23,745,576

  2.3 สังคมสงเคราะห

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 3,700,000 3 3,700,000 6 7,400,000

  4.1 งบกลาง

รวม 3 3,700,000 3 3,700,000 6 7,400,000

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 255 1,099,807,044 328 1,401,444,044 304 1,286,428,441 887 3,787,679,529

รวม 255 1,099,807,044 328 1,401,444,044 304 1,286,428,441 887 3,787,679,529

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร

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

  1.1 บริหารงานทั่วไป 1 3,000,000 1 3,000,000

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,500,000 1 1,500,000 2 3,000,000

รวม 2 4,500,000 1 1,500,000 3 6,000,000

  2.4 เคหะและชุมชน

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 499,945 1 499,945

  3.2 การเกษตร

รวม 1 499,945 1 499,945

รวมทั้งสิ้น 272 1,145,287,240 348 1,441,155,164 319 1,313,373,561 939 3,899,815,965

10.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.02)

1 ขุดขยายแกมลิงอาง
เก็บน้ําหนอง
ตะลุมปุก

เมือง 1.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ําสวนเกินจากอาง
เก็บน้ําหนองตะลุมปุก
2.เพื่อบรรเทาความ
เสียหายจากอุทกภัยที่จะ
สงผลกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา
3.เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
น้ําในการอุปโภคบริโภค
ใหกับประชาชนโดยรอบ
และแกไขปญหาภัยแลง
4.เพื่อการบริหารจัดการ
น้ําในจังหวัดนครราชสีมา
เกิดประสิทธิภาพ

อุดหนุนกองพลพัฒนาที่ 2 ตาม
โครงการขุดขยายแกมลิงหนอง
ตะลุมปุก ใหมีปริมาณกักเก็บ
น้ําเพ่ิมขึ้น 214,280 
ลูกบาศกเมตร (งบประมาณ
กองพลพัฒนาที่ 2 จํานวน 
3,699,900 บาท งบ
สนับสนุนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
10,955,500 บาท)

จุดเริ่มตน
14.5530.3N
102.0732.5E
จุดสิ้นสุด
14.5527.7N
102.0746.5E

10,955,500 ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอย
ละ 80

1.ฟนฟูแหลงน้ําเดิมให
สามารถกักเก็บน้ําได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.เปนแหลงเพิ่มปริมาณ
การกักกับน้ํา ชวย
บรรเทาปญหาภัยแลงของ
อําเภอเมืองนครราชสีมา
3.ชวยบรรเทาและลด
ความเสียหายจาก
อุทกภัยท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชนในพื้นท่ีเขต
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหัว
ทะเล ตําบลหนองบัว
ศาลา และพื้นท่ีอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
4.เปนแหลงกักเก็บน้ําใน
การใชอุปโภคบริโภค
ใหกับประชาชนเขตอําเภอ
เมืองนครราชสีมา และ
พื้นที่อําเภอใกลเคียง

กองพลพัฒนาที่ 2
กองทัพภาคที่ 2
สํานักการชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2 ขุดลอกคลองจิก 
บานดอนพรหมสร 
หมูที่ 11 ตําบล
ลําคอหงษ เชื่อมตอ 
บานไพ หมูที่ 2 
ตําบลขามเฒา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ลําคอหงษ
อ.โนนสูง

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

กวาง 8 เมตร  ยาว 4,350 
เมตร (ขนยายดิน)

จุดเริ่มตน
N15.161150
E102.147037
จุดสิ้นสุด
N15.152939
E 102.141618

1,700,000   1,700,000  1,700,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

3 ขุดลอกลําชะเนียง  
ตําบลพลสงคราม 
หมูที่ 15, 9, 8, 11,
 7 ถึง บานหวยใหญ
 หมูที่ 3 ตําบลมะคา
 อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พล
สงคราม
อ.โนนสูง

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

ขุดลอกคลองขนาดกวาง 25 ม.
 ยาว 5,400 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. ปริมาตรดินขุด 
135,000 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.244731
E 102.254493 
จุดสิ้นสุด 
N 15.254646 
E 102.283346

4,624,000 4,624,000 4,624,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

4 ขุดลอกลําหวย บาน
หวยนอย หมูที่ 5 
ตําบลหลุมขาว ถึง
บานหวยใหญ หมูที่ 
3 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หลุม
ขาว
อ.โนนสูง

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

ขุดลอกลําหวย กวาง 30-40 
เมตร ยาว 1.97 กม. ลึกเฉลี่ย
จากระดับเดิม 3 เมตร หรือ
พื้นที่การขุดลอกไมนอยกวา 
73,641 ตรม. หรือมีปริ
มาตรการขุดลอกไมนอยกวา 
128,135 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 15°15'23"
E 102°19'03"
จุดสิ้นสุด
N 15°15'11"
E 102°19'40"

7,688,120 7,688,120 7,688,120 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 ขุดลอกลําหวยยาง 
บานหนองบัวลาย 
หมูที่ 1 ตําบลบัวลาย
 - ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
บัวลาย
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

ยาว 1,288 เมตร ปากกวาง 
22.00 เมตร กนกวาง 4.00 
เมตร ลาด 1:1.5 ความลึกรวม
เฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาณดิน
ไมนอยกวา 47,799 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
x=231299
y=1732828
จุดสิ้นสุด
x=231073
y=1732986

1,975,000  1,975,000  1,975,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

6 ขุดลอกคลองบาน
ชลประทาน หมูที่ 9 
 ตําบลหันหวยทราย 
เชื่อมตําบลวังไมแดง
 อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หัน
หวยทราย
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

กวาง 13 เมตร ยาว 680  
เมตร ลึก 3.5  เมตร ความลาด
เอียง 1.5  หรือปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 18,445  ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N15.6248909
E102.6474668
จุดสิ้นสุด
N15.6193559
E102.6509272

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

7 ขุดลอกคลองบาน
โนนหญานาง หมูที่ 4
 ตําบลหันหวยทราย
 อําเภอประทาย 
เชื่อมตําบลหนอง
ตาดใหญ อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หัน
หวยทราย
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 
680  เมตร ลึก 3.5  เมตร 
ความลาดเอียง 1.5  หรือ
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
18,445  ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N15.612782
E102.694604
จุดสิ้นสุด
N15.612782
E102.694604

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

6



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

8 ขุดลอกลําหวยทราย
 บานหันหวยทราย 
หมูที่ 1 ตําบลหัน
หวยทราย เชื่อม
บานหนองหาง หมูที่
 9 ตําบลโนนเพ็ด 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หัน
หวยทราย
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

งขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 
750  เมตร ลึก 3.5  เมตร 
ความลาดเอียง 1.5  หรือ
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
20,343.75 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N15.6370265
E102.6695055
จุดสิ้นสุด
N15.64064673
E102.6761362

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

9 ขุดลอกลําหวยทราย
 บานโกรกหิน หมูที่ 
8 ตําบลหันหวย
ทราย เชื่อม บาน
หนองแวง หมูที่ 7  
ตําบลเมืองโดน 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หัน
หวยทราย
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง 
2.เพื่อมีน้ําในการอุปโภค
 บริโภคอยางเพียงพอ

กวาง 13 เมตร ยาว 750 
เมตร ลึก 3.5 เมตร ความลาด
เอียง 1.5 หรือปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 20,343.75 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N15.618113
E102.672849
จุดสิ้นสุด
N15.620103
E102703751

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

10 ขุดลอกคลองบาน
ยุปอีปูน หมูที่ 4 
ตําบลวังนํ้าเขียว 
เชื่อมบานวังขอน 
หมูที่ 14 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.วังหมี
อําเภอ
วังน้ําเขียว

เพื่อปรับปรุงแหลงกัก
เก็บน้ําใหสามารถกักเก็บ
น้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
แกประชาชนและใชดาน
การเกษตรกรรม

กวาง 15.00 เมตร ยาว 423 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

จุดเริ่มตน  
14.473012
101.758792
จุดสิ้นสุด
14.475127
101.755524

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

7



(แบบ ผ.02)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

อําเภอ
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

11 ขุดลอกลําหวยยาง
บานลิงสอง หมูที่ 2 
ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา - บาน
สําโรงเหนือ หมูที่ 
11 ตําบลวังหิน 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โพน
ทอง
อําเภอสีดา

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

สภาพเดิมเปนลําหวยมีความลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอก
ขนาดพ้ืนที่ 114,000 ตร.ม. 
ลึกลงอีกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดขนไมนอย
กวา 12,600  ลบ.ม. ความ
ลาดเอียง 1:2 ปากกวาง 20 
เมตร ยาว 5,700 เมตร เกลี่ย
ตกแตงคันดินใหเรียบรอย

จุดเริ่มตน 

1533'1.61"N
102°31'29.81"E
จุดสิ้นสุด
15°31'7.52"N
102°32'22.74"E

2,858,000 2,858,000 2,858,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

32,300,620 21,345,120 21,345,120

11 10 10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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(แบบ ผ.02)

1 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 
สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหโรงเรียน ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช พรอมสําหรับการ
จัดกิจกรรมตางๆ ภายใน
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมกระบวนการ
การมีสวนรวม
3.เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชใหโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก สําหรับโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 2,700 ตัว จํานวน
 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

540,000 1.รอยละ 80 ของครู 
นักเรียน บุคลากร 
ผูปกครอง ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ที่เขา
มาใชบริการดานตาง ๆ
 ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ความพึงพอใจระดับมาก
2.ระดับความสําเร็จ
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
ไดรับการแกไขปญหา
ความตองการ

1.มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่
ทันสมัย ครบถวนและพรอม
สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ 
2.เกิดการมีสวนรวมระหวาง 
บาน วัด โรงเรียน
3.ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจ

สํานักการศึกษาฯ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2 กอสรางอาคารเรียน 4 
ชั้น 12 หองเรียน แบบ
ตอกเสาเข็ม โรงเรียน
พระทองคําวิทยา

1.เพื่อกอสรางอาคารเรียน
 4 ช้ัน 12 หองเรียน แบบ
ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา ใหมีอาคาร
สถานที่เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อใหนักเรียน ครู 
บุคลากรไดมีอาคารเรียน
สําหรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
 ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย

กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน
พระทองคําวิทยา
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด) (เปนการดําเนินการ
ตามการบริหารสัญญาในกรณีผูรับจาง
ทิ้งงาน)

 3,020,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 ช้ัน 
12 หองเรียน ที่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
2.นักเรียน ครู บุคลากรมีอาคาร
เรียนสําหรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่มี
ความม่ันคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน

พระทองคําวิทยา

3 กอสรางอาคารเรียน 3 
ชั้น 12 หองเรียน (ตอก
เสาเข็ม) โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

1.เพื่อกอสรางอาคารเรียน
 3 ช้ัน 12 หองเรียน (ตอก
เสาเข็ม) โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา ใหมีอาคาร
สถานที่เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อใหนักเรียน ครู 
บุคลากรไดมีอาคารเรียน
สําหรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
 ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย

กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด) (เปนการดําเนินการ
ตามการบริหารสัญญาในกรณีผูรับจาง
ทิ้งงาน)

 8,388,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 ช้ัน 
12 หองเรียน ที่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
2.นักเรียน ครู บุคลากรมีอาคาร
เรียนสําหรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่มี
ความม่ันคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน

ปรางคทองวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

4 กอสรางร้ัว โรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม 
(ดานขางบานพักครู)

1.เพื่อรักษาความปลอดภัย
 ของสถานที่ราชการ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.เพื่อปรับภูมิทัศนบริเวณ
โดย รอบอาคารที่ทําการ
และใหมีทัศนียภาพที่
สวยงาม

กอสรางร้ัว โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยา
คม (ดานขางบานพักครู) (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

500,000      ครู นักเรียน และ
บุคลากร มีความพึง
พอใจไมนอยกวา รอย
ละ 95

ครู นักเรียน และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอการสรางร้ัว 
เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของโรงเรียน รอย
ละ 95

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน ลํา
พระเพลิงพิทยาคม

5 กอสรางศาลา
อเนกประสงค (ขาง
สนามฟุตบอล) โรงเรียน
ลําพระเพลิงพิทยาคม

เพื่อใชเปนสถานที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
 การฝกอบรม และจัด
กิจกรรมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน

กอสรางศาลาอเนกประสงค (ขางสนาม
ฟุตบอล) โรงเรียน ลําพระเพลิงพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

500,000      ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
 มีความพึงพอใจไม
นอยกวา รอยละ 95

ครู นักเรียน ใชจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการฝกอบรม และ
จัดกิจกรรมตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน ลํา
พระเพลิงพิทยาคม

6 กอสรางอาคารเรียน 
คสล. 3 ชั้น 12 
หองเรียน แบบตอก
เข็ม โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร

1.เพื่อกอสรางอาคารเรียน
 คสล. 3 ช้ัน 12 หองเรียน
 แบบตอกเข็ม
2.เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร มี
ประสิทธิภาพ

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

8,529,000  1.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีอาคารเรียน
จํานวน 1 หลัง
2.รอยละ 95 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

1.โรงเรียนวัดประชานิมิตรมี
อาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน 12 
หองเรียน แบบตอกเข็มเพื่อใช
ในการจัดการเรียนการสอน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน

วัดประชานิมิตร

7 กอสรางอาคารโรงจอด
รถ จักรยานยนต 
นักเรียน โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

เพื่อกอสรางอาคารโรงจอด
รถจักรยานยนตนักเรียน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 18.00 
เมตร โรงเรียนวัดประชานิมิตร (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

237,000     1.โรงเรียนวัดประชา
นิมิตรมีอาคารโรง
จอดถจักรยานยนต
นักเรียน จํานวน 1 หลัง
2.รอยละ 95 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

1.โรงเรียนวัดประชานิมิตรมี
อาคารโรงจอดถจักรยาน ยนต
นักเรียนที่ปลอดภัย
2.นักเรียนโรงเรียนวัดประชา
นิมิตรจอดรถจักรยาน ยนตเปน
ระเบียบเรียบรอย
3.รถจักรยานยนตนักเรียนเกิด
ความปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน

วัดประชานิมิตร
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(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

8 ติดตั้งตาขายกัน
นกพิราบ โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

1.เพื่อติดตั้งตาขายกัน
นกพิราบ ตามอาคาร 
216ล (ปรับปรุง 29) 
และอาคาร 318ล/38 
(พิเศษ) โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร
2.เพื่อปองกันเชื้อโรคที่มา
จากนกพิราบ
3.เพื่อใหอาคารมีความ
สะอาด เหมาะแกการเรียนรู

เพื่อติดตั้งตาขายกันนกพิราบตามอาคาร
 216 ล (ปรับปรุง 29) และอาคาร 
318ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนวัดประชา
นิมิตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

400,000 400,000 400,000 นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 95

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สะอาดสวยงาม
2.โรงเรียนไดรับการติดตั้งตา
ขายกันนกพิราบ
3.นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากเชื้อโรค
4.โรงเรียนปลอดภัยจากเชื้อโรค
ที่มาจากนกพิราบ

สํานักการศึกษาฯ
 และโรงเรียน

วัดประชานิมิตร
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(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

9 โครงการปรับปรุง 
ตกแตงหองนิทรรศการ
เพื่อการเรียนรูพระ
กรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติ
ยาภา นเรนทิราเทพย
วดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

1.เพื่อปรับปรุงตกแตง
อาคารสํานักฝายสงเสริม
และบริการ ใหเปนหอง
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู 
ประกอบดวย หองทรงงาน
 หองเสวย หองสรง และ
หองเปลี่ยนฉลองพระองค 
2.เพื่อใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนคลองไผ
วิทยา ไดเขามาศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับพระกรณีย
กิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับ
หองนิทรรศการเพื่อการเรียนรูฯ ประกอบดวย
 หองทรงงาน หองเสวย หองสรง และ หอง
เปลี่ยนฉลองพระองค ภายใตโครงการปรับปรุง
 ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อการเรียนรูพระ
กรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
โรงเรียนคลองไผวิทยา ประกอบดวย
1.จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ภาพลายฝพระหัตถ ถวายความรัก วันพอ 
ขนาด 75x107 ซม. จํานวน 2 ภาพ ๆ ละ 
2,865 เปนเงิน 5,730 บาท
2.ภาพลายฝพระหัตถ ขนาด 56x77 ซม. 
จํานวน 2 ภาพ ๆ ละ 1,430 เปนเงิน 2,860
 บาท
3.ภาพลายฝพระหัตถครอบครัว ขนาด 
75x107 ซม. จํานวน 3 ภาพ ๆ ละ 2,860 
บาท เปนเงิน 8,580 บาท
4.ภาพลายฝพระหัตถ "การดสวัสดีปใหม 
2562" ขนาด 36x44 ซม. จํานวน 1 ภาพ ๆ
 ละ 400 บาท เปนเงิน 400 บาท
5.ภาพลายฝพระหัตถ "บันทึกแหงความสุข" 
ขนาด 66x95 ซม. จํานวน 1 ภาพ ๆ ละ 
1,585 บาท เปนเงิน 1,585 บาท

415,788 มีหองนิทรรศการซึ่งจัด
แสดงเครื่องใชสวน
พระองคของสมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาพัชร
กิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ประกอบดวย 
หองทรงงาน หองเสวย
 หองสรง และหอง
เปลี่ยนฉลองพระองค 

1.โรงเรียนคลองไผวิทยามีหอง
นิทรรศการซึ่งจัดแสดงเครื่องใช
สวนพระองคของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช
ธิดา อยางสมพระเกียรติ 
ประกอบดวย หองทรงงาน หอง
เสวย หองสรง และหองเปลี่ยน
ฉลองพระองค
2.ครู นักเรียน บุคลากร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา โรงเรียน
ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป 
มีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพระ
กรณียกิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

3.เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน
ใกลเคียง และประชาชน
ทั่วไป ไดเขามาศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับพระกรณีย
กิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

6.ภาพฝพระหัตถ รูปครอบครัวปลูกตนกลา
แหงความดี "เราทําดีดวยหัวใจ" ขนาด 36x46
 ซม. จํานวน 1 ภาพ เปนเงิน 950 บาท
7.ภาพลายฝพระหัตถ ถวายความรัก "วันพอ" 
ขนาด 34x44 ซม. จํานวน 1 ภาพ ๆ ละ 
450 บาท เปนเงิน 450 บาท
8.ภาพลายฝพระหัตถลงสี ขนาด 34x44 ซม.
 จํานวน 2 ภาพ ๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 
800 บาท
9.ถังขยะ ขนาด 20x25x30 ซม. จํานวน 6 
ใบ ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 1,440 บาท
10.กระถางตนไม (ทรงกลม) พรอมตนไม
พลาสติก ขนาดเสนผาศูนย กลาง 8 ซม. 
จํานวน 3 ใบ ๆ ละ 360 บาท เปนเงิน 
1,080 บาท
11.กระถางตนไม (ทรงเหลี่ยม) พรอมตนไม
พลาสติก ขนาดเสนผา ศูนยกลาง 8 ซม. 
จํานวน 6 ใบ ๆ ละ 360 บาท เปนเงิน 
2,160 บาท
12.กระบะไม ขนาด 22x32x5 ซม. จํานวน 
2 อัน ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 1,580 บาท
13.ตุกตานกฮูก  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,270
 บาท เปนเงิน 2,540 บาท

3.โรงเรียนคลองไผวิทยา เปน
สถานที่ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมา
ทรงงาน หรือพักพระอิริยาบถ 
กอนที่จะเสด็จออกไปทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจตาง ๆ ใน
พื้นที่ ตลอดจนเปนลานจอด
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
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(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

14.ตุกตาประทับ (กวางนั่ง) ขนาด 5x10x15
 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 470 บาท เปนเงิน 
940 บาท
15.ตุกตาประทับ (กวางยืน) ขนาด 5x10x17
 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 560 บาท เปนเงิน 
1,120 บาท
16.แจกันประดับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 
ซม. สูง 24 ซม. จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 2,550 
บาท เปนเงิน 5,100 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
2.จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
1.แกวน้ํา (ทรงแกวไวน) ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 ซม. สูง 17 ซม. จํานวน  
 4 ใบ ๆ ละ 252 บาท เปนเงิน 1,008 บาท
2.ชุดถวยกาแฟ (แกวใส) พรอมจานรอง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 ซม. สูง 8 ซม. จํานวน 4 
ใบ ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 220 บาท
3.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x120 ซม.  จํานวน 1 ผืน ๆ ละ  1,120
 บาท เปนเงิน 1,120 บาท
4.พรมรองจานอาหาร (ผาไหมพรมสีกรมทา) 
ขนาด 30x45 ซม. จํานวน 4 ผืน ๆ ละ 95 
บาท เปนเงิน 380 บาท
5.กลองกระดาษชําระ (ผาสีเทา) ขนาด 
12x26x9 ซม. จํานวน 4 ผืน ๆ ละ 470 
บาท เปนเงิน 1,880 บาท
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6.กระจกเงาติดผนังหองน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 ซม. จํานวน 1 อัน ๆ ละ
 1,270 บาท เปนเงิน 1,270 บาท
7.ชั้นวางของ (กระจก) ขนาด 30x40x73 
ซม. จํานวน  1 อัน ๆ ละ 1,535 บาท เปน
เงิน 1,535 บาท
8.ตะกราใสสบู ขนาด 23x34 ซม. จํานวน 1
 อัน ๆ ละ 230 บาท เปนเงิน 230 บาท
9.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x80 ซม. จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,110 
บาท เปนเงิน 1,110 บาท
10.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x50 ซม. จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,100 
บาท เปนเงิน 1,100 บาท
11.ผาขนหนูเล็ก (เสนใยธรรมชาติสีขาว) 
ขนาด 34x32 ซม. จํานวน 2 ผืน ๆ ละ 75 
บาท เปนเงิน 150 บาท
12.ตะกราผา ขนาด 30x40 ซม. จํานวน 3 
ใบ ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 2,370 บาท
13.ตะกราผา ขนาด 25x35 ซม. จํานวน 3 
ใบ ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 2,370 บาท
14.ราวแขวนผา 3 ขา สูง 180 ซม. จํานวน 
1 อัน ๆ ละ 720 บาท เปนงิน 720 บาท
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15.กระจกเงาติดผนังหองน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 60 ซม. จํานวน 1 แผน ๆ 
ละ 1,270 บาท เปนเงิน 1,270 บาท
16.ผาเช็ดตัว (ผาใยธรรมชาติสีขาว) จํานวน 2
 ผืน ๆ ละ 760 บาท เปนเงิน 1,520 บาท
17.รองเทาผา (ทําดวยเสนใยผาสีเทา) จํานวน
 1 คู ๆ ละ  400 บาท เปนเงิน 400 บาท
18.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x120 ซม. จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,110 
บาท เปนเงิน 1,110 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
3.จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังน้ี 
1.ตูเตี้ย 4 ลิ้นชัก ทําดวยไมปาติเกิ้ล เคลือบสี
ขาว ขนาด 50×80×100 ซม. จํานวน 4 
หลัง ๆละ 7,735 บาท เปนเงิน 30,940 บาท
2.เกาอ้ี(รับประทานอาหาร) พื้นนั่งและพนัก
พิงบุดวย หนังเทียมสีเทา ขาเหล็กชุบเงา ขนาด
 45×50×110 ซม. จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 
5,785 บาท เปนเงิน 46,280 บาท
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3.โตะ (รับประทานอาหาร) ทําดวยไมปาติเกิ้ล 
เคลือบพื้นสีขาว ขาเดี่ยว ขนาด 
90×160×75 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
27,745 บาท เปนเงิน 55,490 บาท
4.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปน
เงิน 46,000 บาท 
5.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30×34×62 ซม. 
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 2,065 บาท เปนเงิน 
8,260 บาท
6.เกาอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,850 บาท เปนเงิน 
10,850 บาท
7.โตะทรงงาน จํานวน 5 ลิ้นชัก ขนาด 
70x140x78 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
23,000 บาท เปนเงิน 23,000 บาท
8.โตะคอนโซล ขนาด 40x110x85 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  10,050 บาท เปนเงิน 
10,050 บาท
9.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,735 บาท เปนเงิน 
15,470 บาท
10.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท เปน
เงิน 36,000 บาท
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11.คารื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม
 เปนเงิน 5,000 บาท
12.คาอุปกรณทอน้ํายาแอร เปนเงิน 23,040
 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
4.จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ดังนี้
1.ชักโครก พรอมสายชําระ จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 6,500 บาท
2.อางลางมือ พรอมกอกน้ําสแตนเลส ขนาด 
46x60x86 ซม. จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
11,500 บาท
3.เครื่องทําน้ําอุนพรอมอุปกรณ เบอร 5 
ขนาด 3500 วัตต พรอมฝกบัวและสายชุบส
แตนเลส จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,900 บาท
4.ตูเย็น 1 ประตู จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
9,265 บาท เปนเงิน  18,530 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
5.จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดังนี้
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟา ขนาด 30 แอมป 
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน  5,900 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
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10 โครงการปรับปรุง 
ตกแตงหองนิทรรศการ
เพื่อการเรียนรูพระ
กรณียกิจและพระจริย
วัตรของสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

1.เพื่อปรับปรุงตกแตง
อาคารสํานักฝายสงเสริม
และบริการ ใหเปนหอง
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู 
ประกอบดวย หองทรงงาน
 หองเสวย หองสรง และ
หองเปลี่ยนฉลองพระองค
2.เพื่อใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ไดเขามาศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับพระ
กรณียกิจและพระจริยวัตร
ของสมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับ
หองนิทรรศการเพื่อการเรียนรูฯ ประกอบดวย
 หองทรงงาน หองเสวย หองสรง และ หอง
เปลี่ยนฉลองพระองค ภายใตโครงการปรับปรุง
 ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อการเรียนรูพระ
กรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
ประกอบดวย
1.จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.ภาพลายฝพระหัตถ ถวายความรัก วันพอ 
ขนาด 75x107 ซม. จํานวน 2 ภาพ ๆ ละ 
2,865 เปนเงิน 5,730 บาท
2.ภาพลายฝพระหัตถ ขนาด 56x77 ซม. 
จํานวน 2 ภาพ ๆ ละ 1,430 เปนเงิน 2,860
 บาท
3.ภาพลายฝพระหัตถครอบครัว ขนาด 
75x107 ซม. จํานวน 3 ภาพ ๆ ละ 2,860 
บาท เปนเงิน 8,580 บาท
4.ภาพลายฝพระหัตถ "การดสวัสดีปใหม 
2562" ขนาด 36x44 ซม. จํานวน 1 ภาพ ๆ
 ละ 400 บาท เปนเงิน 400 บาท
5.ภาพลายฝพระหัตถ "บันทึกแหงความสุข" 
ขนาด 66x95 ซม. จํานวน 1 ภาพ ๆ ละ 
1,585 บาท เปนเงิน 1,585 บาท

415,788 มีหองนิทรรศการซึ่งจัด
แสดงเครื่องใชสวน
พระองคของสมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
ประกอบดวย หองทรง
งาน หองเสวย หองสรง
 และหองเปลี่ยนฉลอง
พระองค

1.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม มี
หองนิทรรศการประกอบดวย 
หองทรงงาน หองเสวย หองสรง
 และหองเปลี่ยนฉลองพระองค 
ซึ่งจัดแสดงเครื่องใชสวน
พระองคของสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 อยางสมพระเกียรติ
2.ครู นักเรียน บุคลากร 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
โรงเรียนใกลเคียง และ
ประชาชนทั่วไป มีแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับพระกรณียกิจและ
พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

สํานักการชาง
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3.เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน
ใกลเคียง และประชาชน
ทั่วไป  ไดเขามาศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับพระกรณีย
กิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
 อัครราชกุมารี กรมพระศรี
 สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

6.ภาพลายฝพระหัตถ รูปครอบครัวปลูกตน
กลาแหงความดี "เราทําดีดวยหัวใจ" ขนาด 
36x46 ซม. จํานวน 1 ภาพ เปนเงิน 950 
บาท
7.ภาพลายฝพระหัตถ ถวายความรัก "วันพอ" 
ขนาด 34x44 ซม. จํานวน 1 ภาพ ๆ ละ 
450 บาท เปนเงิน 450 บาท
8.ภาพลายฝพระหัตถลงสี ขนาด 34x44 ซม.
 จํานวน 2 ภาพ ๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 
800 บาท
9.ถังขยะ ขนาด 20x25x30 ซม. จํานวน 6 
ใบ ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 1,440 บาท
10.กระถางตนไม (ทรงกลม) พรอมตนไม
พลาสติก ขนาดเสนผาศูนย กลาง 8 ซม. 
จํานวน 3 ใบ ๆ ละ 360 บาท เปนเงิน 
1,080 บาท
11.กระถางตนไม (ทรงเหลี่ยม) พรอมตนไม
พลาสติก ขนาดเสนผา ศูนยกลาง 8 ซม. 
จํานวน 6 ใบ ๆ ละ 360 บาท เปนเงิน 
2,160 บาท
12.กระบะไม ขนาด 22x32x5 ซม. จํานวน 
2 อัน ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 1,580 บาท
13.ตุกตานกฮูก  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,270
 บาท เปนเงิน 2,540 บาท

3.โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 
เปนสถานที่ที่สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีเสด็จมาทรงงาน หรือ
พักพระอิริยาบถ กอนที่จะเสด็จ
ออกไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ตาง ๆ ในพ้ืนที่ ตลอดจนเปน
ลานจอดเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
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   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

14.ตุกตาประทับ (กวางนั่ง) ขนาด 5x10x15
 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 470 บาท เปนเงิน 
940 บาท
15.ตุกตาประทับ (กวางยืน) ขนาด 5x10x17
 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 560 บาท เปนเงิน 
1,120 บาท
16.แจกันประดับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 
ซม. สูง 24 ซม. จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 2,550 
บาท เปนเงิน 5,100 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
2.จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
1.แกวน้ํา (ทรงแกวไวน) ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 ซม. สูง 17 ซม. จํานวน  
 4 ใบ ๆ ละ 252 บาท เปนเงิน 1,008 บาท
2.ชุดถวยกาแฟ (แกวใส) พรอมจานรอง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 ซม. สูง 8 ซม. จํานวน 4 
ใบ ๆ ละ 55 บาท เปนเงิน 220 บาท
3.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x120 ซม.  จํานวน 1 ผืน ๆ ละ  1,120
 บาท เปนเงิน 1,120 บาท
4.พรมรองจานอาหาร (ผาไหมพรมสีกรมทา) 
ขนาด 30x45 ซม. จํานวน 4 ผืน ๆ ละ 95 
บาท เปนเงิน 380 บาท
5.กลองกระดาษชําระ (ผาสีเทา) ขนาด 
12x26x9 ซม. จํานวน 4 ผืน ๆ ละ 470 
บาท เปนเงิน 1,880 บาท

23



(แบบ ผ.02)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)
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6.กระจกเงาติดผนังหองน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 ซม. จํานวน 1 อัน ๆ ละ
 1,270 บาท เปนเงิน 1,270 บาท
7.ชั้นวางของ (กระจก) ขนาด 30x40x73 
ซม. จํานวน  1 อัน ๆ ละ 1,535 บาท เปน
เงิน 1,535 บาท
8.ตะกราใสสบู ขนาด 23x34 ซม. จํานวน 1
 อัน ๆ ละ 230 บาท เปนเงิน 230 บาท
9.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x80 ซม. จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,110 
บาท เปนเงิน 1,110 บาท
10.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x50 ซม. จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,100 
บาท เปนเงิน 1,100 บาท
11.ผาขนหนูเล็ก (เสนใยธรรมชาติสีขาว) 
ขนาด 34x32 ซม. จํานวน 2 ผืน ๆ ละ 75 
บาท เปนเงิน 150 บาท
12.ตะกราผา ขนาด 30x40 ซม. จํานวน 3 
ใบ ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 2,370 บาท
13.ตะกราผา ขนาด 25x35 ซม. จํานวน 3 
ใบ ๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 2,370 บาท
14.ราวแขวนผา 3 ขา สูง 180 ซม. จํานวน 
1 อัน ๆ ละ 720 บาท เปนงิน 720 บาท
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15.กระจกเงาติดผนังหองน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 60 ซม. จํานวน 1 แผน ๆ 
ละ 1,270 บาท เปนเงิน 1,270 บาท
16.ผาเช็ดตัว (ผาใยธรรมชาติสีขาว) จํานวน 2
 ผืน ๆ ละ 760 บาท เปนเงิน 1,520 บาท
17.รองเทาผา (ทําดวยเสนใยผาสีเทา) จํานวน
 1 คู ๆ ละ  400 บาท เปนเงิน 400 บาท
18.พรมเช็ดเทา (เสนใยสีน้ําตาล) ขนาด 
50x120 ซม. จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,110 
บาท เปนเงิน 1,110 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
3.จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ดังน้ี 
1.ตูเตี้ย 4 ลิ้นชัก ทําดวยไมปาติเกิ้ล เคลือบสี
ขาว ขนาด 50×80×100 ซม. จํานวน 4 
หลัง ๆละ 7,735 บาท เปนเงิน 30,940 บาท
2.เกาอ้ี(รับประทานอาหาร) พื้นที่นั่งและพนัก
พิงบุดวย หนังเทียมสีเทา ขาเหล็กชุบเงา ขนาด
 45×50×110 ซม. จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 
5,785 บาท เปนเงิน 46,280 บาท
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3.โตะ (รับประทานอาหาร) ทําดวยไมปาติเกิ้ล 
เคลือบพื้นสีขาว ขาเดี่ยว ขนาด 
90×160×75 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
27,745 บาท เปนเงิน 55,490 บาท
4.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปน
เงิน 46,000 บาท 
5.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30×34×62 ซม. 
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 2,065 บาท เปนเงิน 
8,260 บาท
6.เกาอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,850 บาท เปนเงิน 
10,850 บาท
7.โตะทรงงาน จํานวน 5 ลิ้นชัก ขนาด 
70x140x78 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
23,000 บาท เปนเงิน 23,000 บาท
8.โตะคอนโซล ขนาด 40x110x85 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  10,050 บาท เปนเงิน 
10,050 บาท
9.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,735 บาท เปนเงิน 
15,470 บาท
10.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท เปน
เงิน 36,000 บาท
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11.คารื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม
 เปนเงิน 5,000 บาท
12.คาอุปกรณทอน้ํายาแอร เปนเงิน 23,040
 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
4.จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ดังนี้
1.ชักโครก พรอมสายชําระ จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 6,500 บาท
2.อางลางมือ พรอมกอกน้ําสแตนเลส ขนาด 
46x60x86 ซม. จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
11,500 บาท
3.เครื่องทําน้ําอุนพรอมอุปกรณ เบอร 5 
ขนาด 3500 วัตต พรอมฝกบัวและสายชุบส
แตนเลส จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,900 บาท
4.ตูเย็น 1 ประตู จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
9,265 บาท เปนเงิน  18,530 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
5.จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ดังนี้
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟา ขนาด 30 แอมป 
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน  5,900 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด

13,179,576 10,166,000 400,000

6 5 1รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

1 อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการพัฒนา
อยางย่ังยืน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพื่อใหประชาชนเขาใจและ
เกิดการเรียนรูศาสตรพระราชา
และนํามาใชในการพัฒนาชุมชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ
ประชาชนในการนํานวัตกรรม
ใหมๆ มาใชในชุมชนของตนเอง

จัดฝกอบรมทางวิชาการและเดินทางไป
ศึกษาดูงานใหกับประชาชนอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
450 คน

1,700,000 1,700,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชน ตาม
เปาหมายเขารับ
การพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่มพูนทักษะตาม
โครงการฯ

1.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจและสามารถนํา
ศาสตรพระราชามาพัฒนา
ชุมชนของตนเองได
2.ประชาชนสามารถนํา
ประสบการณและ
นวัตกรรมใหมๆ มาปรับใช
ในชุมชนของตนเองไดมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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2 สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่อําเภอ
บัวลาย  จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเผยแพร รักษา สืบสาน 
และตอยอด การนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน/หมูบาน
2.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การเพิ่มศักยภาพประชาชนให
มีความรูและสามารถนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและครอบครัว
3.เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
แหลงศึกษาดูงาน

จัดฝกอบรมใหกับประชาชนในพื้นที่อําเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวนไมนอย
กวา 1 รุนตอป รวมผูเขารับการฝกอบรม
และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 
466 คน

1,000,000 1,000,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 
ของผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยู
ในระดับดี
3.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอย
กวารอยบะ 70 มี
ความรูเพิ่มขึ้น
4.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 30 
สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปปฏิบัติได

1.มีการเผยแพร รักษา 
และสืบสานการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในระดับ
ครัวเรือนและระดับ
ชุมชน/หมูบาน
2.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูและสามารถ
นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง
และครอบครัวได
3.ผูเขารับการฝกอบรมมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับแหลงศึกษาดูงาน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

     2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

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

จัดฝกอบรมใหกับประชาชนในพื้นที่อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ไมนอยกวา 1รุนตอป รวมผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวนไม
นอยกวา 390 คน

1,000,000 1,000,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของ
ผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยู
ในระดับมาก
3.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 70 มี
ความรูเพิ่มขึ้น
4.ผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

1.มีการเผยแพร รักษา
และสืบสานการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในระดับ
ครัวเรือนและระดับ
ชุมชน/หมูบาน
2.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูและสามารถ
นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง
และครอบครัวได
3.ผูเขารับการฝกอบรมมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับแหลงศึกษาดูงาน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

3,700,000 3,700,000

3 3รวมโครงการ

รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เสริมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต บาน
ศูนยกลาง หมูที่ 1 
เชื่อมตําบลโนนสําราญ
 อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,600
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15.739202
E102.279297
จุดสิ้นสุด
N15.740023
E102.284972

975,000        975,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

2 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลติกคอนกรีต
บานหนองบง หมูที่ 4
 สายบานหนองบง ถึง
ถนน 2369 บาน
หนองปรือ และบาน
กุดปลาฉลาด ตําบล
บึงสําโรง อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,450 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
16,300 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15.721036
E102.242613
จุดสิ้นสุด
N15.722939
E102.256964

3,910,000     3,910,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

3 กอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองขามนาดี 
หมูที่ 5 สายสระ
หนองขาม ถึงถนน
กรมชลประทาน 
เชื่อมบานหนองขาม
นอย ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 980 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
735 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N15.706559
E102.294226
จุดสิ้นสุด
N15.706481
E102.302266

406,000        406,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

4 กอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองขามนาดี 
หมูที่ 5 สายถนน
หมายเลข 202 ถึง
ถนนกรมชลประทาน 
เชื่อมบานหนองขาม
นอย ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,050 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.707718
E102.292987
จุดสิ้นสุด
N15.719782
E102.2937.38

1,761,000     1,761,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

5 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองขามนาดี 
หมูที่ 5 สายถนนกรม
ชลประทาน ถึงลํา
หวยขี้หนู เชื่อมบาน
หนองขามนอย ตําบล
บึงพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,030 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,522.50 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N15.704048
E102.296897
จุดสิ้นสุด
N15.698999
E102.279742

836,000        836,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

6 กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 1 บานศูนยกลาง
(ฉางมาลี) ถนน
หมายเลข 202 ถึง
หมูที่ 6 บานหนอง
สะเดา เชื่อมบาน
หนองโดน - บานหิน
ลาด ตําบลโนนสําราญ
 อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมถนนหมายเลข 
5041 ไปบานลําชี 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 3862.50 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.773891
E102.279037
จุดสิ้นสุด
N15.734084
E102.278767

4,156,000     4,156,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

7 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองสะเดา หมูที่
 6 สายถนนบาน
หนองสะเดา ถึงถนน
บานแกงโก ไปถนน
หมายเลข 202 เชื่อม
ตําบลบานลาดใหญ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,550 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,530 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.774461
E102.267646
จุดสิ้นสุด
N15.765297
E102.253003

1,647,000     1,647,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

8 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองเม็กนอย 
หมูที่ 10 สายถนน
กรมชลประทาน ถึง
ลําหวยขี้หนู เชื่อม
บานศาลาหนองขอน 
ตําบลบึงพะไล อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,687.50 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N15.699751
E102.301772
จุดสิ้นสุด
N15.692951
E102.282870

927,000        927,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

9 กอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองเม็กนอย 
หมูที่ 10 สายถนน
กรมชลประทาน ถึง
ถนนหนองผักหวาน 
บานศาลาหนองขอน 
ตําบลบึงพะไล อําเภอ
แกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,050 ลูกบาศก
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.696118
E102.305860
จุดสิ้นสุด
N15.685342
E102.308960

576,000        576,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

10 กอสรางถนนลูกรัง
บานหนองเม็กนอย 
หมูที่ 10 สายบาน
หนองเม็กนอย ถึงบาน
โสกงูเหลือม ตําบล
ขุนทอง อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง 
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
1,780 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ลูกรัง
ไมนอยกวา 8,900 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N15.700054
E102.3086881
จุดสิ้นสุด
N15.686681
E102.3317090

              500,000       3,626,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหา
ไดถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก
สบายและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

11 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลตคอนกรีต 
บานไรพัฒนา หมูที่ 
11 ถนนหมายเลข 
202 ไปบานหนอง
ขามนอย ตําบลบึง
พะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แกง
สนามนาง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,450 เมตรหนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
14,700 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15.725641
E102.290054
จุดสิ้นสุด
N15.709224
E102.275510

9,825,000     9,825,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

12 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อม
ระหวางตําบล ถนน
สายบานโนนสะอาด 
หมูที่ 2 ตําบลบึงสําโรง
 -บานโนนสูง หมูที่ 8 
ตําบลสีสุก อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.บึงสําโรง
อําเภอแกง
สนามนาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,140 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 15,700 ตร.ม. ไหลทาง
ลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.697118    
E 102.181288
จุดสิ้นสุด 
15.700106  
E102.173211

10,076,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

13 กอสรางถนน คสล.
สายบานโคกแฝก 
เชื่อมตอเขตเทศบาล 
(ปาสัก) หมูที่ 5 บาน
โคกแฝก ตําบลขาม
ทะเลสอ อําเภอขาม
ทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 825 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
14.960051
จุดสิ้นสุด
101.959160

        3,208,700         3,208,700         3,208,700 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

14 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนจากคลอง 2 หมูที่
 8 บานนอยพัฒนา 
ตําบลขามทะเลสอ ถึง
เขต อบต.ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ขาม
ทะเลสอ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา
 300 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
14.966924
จุดสิ้นสุด
101.989081

        1,400,000         1,400,000         1,400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

15 กอสรางถนนลาดยาง
สายโกรกกระหาด หมู
ที่ 4 เชื่อมบานหนอง
มวง หมูที่ 5 ตําบล
โปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ เชื่อมบานกุด
หัวชาง หมูที่ 4 ตําบล
โนนคา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โปงแดง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ยาว 3,500 เมตร จุดเริ่มตน
N 14.5948.0
E 101.5351.5
จุดสิ้นสุด
N 14.5653.2
E 101.5402.5

        6,820,159         6,820,159         6,820,159 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

16 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานน้ําฉา หมูที่ 3
 เชื่อมบานโปงสุริยา 
หมูที่ 7 ตําบลโปงแดง
 อําเภอขามทะเลสอ 
เชื่อมบานโคงยาง หมู
ที่ 3 ตําบลโคงยาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โปงแดง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ยาว 6,200 เมตร จุดเริ่มตน
N 14.5658.2
E 101.5351.5
จุดสิ้นสุด
N 14.5653.2
E 101.5456.4

        5,453,529         5,453,529         5,453,529 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

38



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

17 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก คอนกรีต
สายบานพันดุงพัฒนา
 หมูที่ 7 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานหนองกระโดน
 หมูที่ 5 ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
15.05.87.28
101.94.59.02
จุดสิ้นสุด
15.05.96.92
101.94.66.92

        1,900,000         1,900,000         1,900,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

18 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บาน
หนองหัวแหวน หมูที่ 
6 ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม 
บานหนองสรวงพัฒนา
ตําบลหนองสรวง
อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
15.04.40.75
101.57.33.03
จุดสิ้นสุด
15.01.23.62
101.59.52.27

        5,000,000         5,000,000         5,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

19 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก คอนกรีต
สายบานหนองสะแก 
หมูที่ 5 สายวัดปา 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา ถึง บาน
บึงออ หมูที่ 1 ตําบล
บึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
15.03.04.78
101.57.33.03
จุดสิ้นสุด
15.01.23.02
101.56.52.27

      10,000,000       10,000,000       10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

20 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองสะแกพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลพันดุง
 ถึง บานโนนตาล หมูที่
 2 ตําบลบึงออ (สาย
ลางขางโรงสี) อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พันดุง
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตรหนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหลทางไมนอยกวา ขาง
ละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
15.02.37.06
101.57.45.55
จุดสิ้นสุด
15.01.52.79
101.58.12.24

        2,750,000         2,750,000         2,750,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

21 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บาน
ดอนมะเกลือ หมูที่ 6 
คุมเนินทอง - หลัง
เหมืองหนองปอปด 
บานหนองสรวงสันติ
สุขหมูที่ 9 ตําบล
หนองสรวง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บึงออ
อําเภอขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 1,900 เมตร

จุดเริ่มตน
15.055923,
101.899197
จุดสิ้นสุด
15.045052,
101.893671

      11,000,000       11,000,000       11,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

40



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

22 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตําบล จาก
บานเหนือ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองนาท ถึง
บานดานชาง ตําบล
ขามสะแกแสง อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เมือง
นาท
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,160 เมตร

จุดเริ่มตน
15.387199"N
102.239302"E

      1,000,000      1,000,000       1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

23 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายบานหนอง
บอน หมูที่ 9 ตําบล
พะงาด เชื่อมบานสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบล
โนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.พะงาด
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
X194918.7411
5703424
Y1698783.939
8970832
จุดสิ้นสุด
X195792.7762
3327303
Y1701196.109
6635822

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

24 ซอมแซมถนนลงหิน
คลุก สายบานดอน
พะงาดถึงทาจิกถึง
บานดอนใหญ หมูที่ 7
 ตําบลพะงาด อําเภอ
ขามสะแกแสง เชื่อม
บานดอนสระจันทร 
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.พะงาด
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 3.00  เมตร ยาว 
3,300  เมตร หนา 0.10  
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.304860
E 102.154562
จุดสิ้นสุด
N 15.312028
E 102.135050

      1,620,000      1,620,000       1,620,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

41



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

25 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
โรงเรียนบานดอน
พะงาด หมูที่ 5 ตําบล
พะงาด อําเภอขาม
สะแกแสง เชื่อมบาน
ดอนสระจันทร ตําบล
ถนนโพธิ์ อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.พะงาด
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 200  
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.294540
E 102.142840
จุดสิ้นสุด
N 15.301194
E 102.137868

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

26 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบานคู
เมือง หมูที่ 2 ตําบล
เมืองเกษตร ถึงเขต
ติดตอบานบานงิ้ว หมู
ที่ 4 ตําบลโนนเมือง 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
เกษตร
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
4,000  เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1706791
E 194852
จุดสิ้นสุด
N 1709153
E 192744

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

42



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

27 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนน
ตําหนัก หมูที่ 4 ตําบล
เมืองเกษตร ถึงเชื่อม
เขตติดตอบานเมือง
ชัยพัฒนา หมูที่ 9 
ตําบลโนนเมือง  
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
เกษตร
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1704578
E 194227
จุดสิ้นสุด
N 1704991
E 193400

 500,000  500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

28 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรหินคลุก
บานนายสุชาติ บาน
หนองไผ หมูที่ 1 
ตําบลเมืองเกษตร - 
เขตติดตอตําบลโนน
เมือง (คุมตลุงดินแดง)
 อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
เกษตร
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1709151
E 192744
จุดสิ้นสุด
N 1708200
E 192911

 500,000  500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

43



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

29 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรหินคลุก
ฝงคลองจากสามแยก -
 สุดเขตรับผิดชอบ
ตําบลเมืองเกษตรไป
ทางทิศใต เชื่อมเขต
ตําบลขามสะแกแสง 
บานโนนเกษตร หมูที่ 
5 ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
เกษตร
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1704866
E 196035
จุดสิ้นสุด
N 1706362
E 197322

 500,000  500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

30 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนอง
โบสถ หมูที่ 7 ตําบล
เมืองเกษตร เชื่อมเขต
ติดตอบานสระกรวด 
หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เมือง
เกษตร
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 550 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1703730
E 193092
จุดสิ้นสุด
N 1703626
E 190912

 1,000,000  1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

44



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

31 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กจากโนนวัด
เชื่อมเขตติดตอบาน
โนนมะเกลือ ตําบล
หนองหัวฟาน   
บานเมืองทอง หมูที่ 6
 ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
เกษตร
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1709856
E 196083
จุดสิ้นสุด
N 1709866
E 200044

 1,000,000  1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

32 ปรับปรุงถนนหินคลุก
เปนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง
หลวงทองถิ่น นม.ถ.
35-012 บานงิ้ว หมู
ที่ 4 ตําบลโนนเมือง 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบลเมือง
เกษตร อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โนนเมือง
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 8,000 ตร.ม. ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร

จุดเริ่มตนโซน ๔๘ 
E 191208
N 1708852
จุดสิ้นสุดโซน ๔๘
E 192774
N ๑๗๐9155

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

33 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เปนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานสระ
กรวด หมูที่ 2 ตําบล
โนนเมือง - เชื่อมบาน
หนองโบสถ หมูที่ 7  
ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.โนนเมือง
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางขางละ 0.25 
เมตร

จุดเริ่มตนโซน ๔๘
E 189123
N ๑๗๐4193
จุดสิ้นสุดโซน ๔๘
E ๑90966
N ๑๗๐3591

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

45



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

34 กอสรางถนน คสล. 
สายบานชีวึก หมูที่ 1 -
 บานหนองโพธิ์ หมูที่ 
6 ตําบลชีวึก อําเภอ
ขามสะแกแสง
(เชื่อมตอบานโคง
สําโรง หมูที่ 4 ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา)

อบต.ชีวึก
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,200 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.340059
E 102.064152
จุดสิ้นสุด
N 15.324118
E 102.066294

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

35 กอสรางถนน คสล. 
สายบานดอนสามัคคี 
หมูที่ 10 ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง -
 บานใหมโนนทอง หมู
ที่ 13 ตําบลหนอง
หอย อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ชีวึก
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตอ
จากถนน คสล. เดิม บานดอน
สามัคคี)

จุดเริ่มตน
N 15.367348
E 102.066261
จุดสิ้นสุด
N 15.370280
E 102.073134

 500,000  500,000  500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

36 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
ปรือ หมูที่ 1 ตําบล
หนองหัวฟาน เชื่อมตอ
เทศบาลตําบลหนอง
หัวฟาน อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
หัวฟาน
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N :152655372
E:1021334033
จุดสิ้นสุด
N :152640385
E:1021333184

      1,000,000      1,000,000       1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

37 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุกสาย
บานดานชาง หมูที่ 6 
ตําบลขามสะแกแสง
เชื่อม บานเหนือ หมูที่
 1 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ขาม
สะแกแสง
อําเภอขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 1,500 ลบ.ม. 
พรอมเกรดเกลี่ยบดอันแนน

พิกัดUTM กม.
0.000
จุดเริ่มตน 48 P
201521.00E
169981.00N
กม.2.000 
จุดสิ้นสุด 48P
202712.00E ,
ม.N

      1,000,000      1,000,000       1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

38 ซอมสรางผิวแอสฟลต
คอนกรีตสายบาน
กระถิน หมูที่ 5 ตําบล
เทพาลัย อําเภอคง - 
บานดอนเขวา ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เทพา
ลัย
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 740 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
3,300 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15-21-0.01
E 102-29-22.17
จุดสิ้นสุด
N 15-20-39.84
E 102-29-33.53

3,483,000 3,483,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

39 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองหวานอย 
หมูที่ 5 ตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อมตอ
บานโนนสีสุก ตําบล
เสมาใหญ อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คูขาด
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 48 P 
221204.56 E
1714486.88 N

   25,000,000    25,000,000    25,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

40 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองกก หมูที่ 2
 สายบานหนองกก 
หมูที่ 2 ตําบลโนนเต็ง
 อําเภอคง ไปบาน
หนองปรือ หมูที่ 1  
ตําบลหนองหัวฟาน 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โนนเต็ง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 692 ตารางเมตร 
(ไมมีไหลทางลูกรัง) พรอมวางทอ คสล.
 1.20 เมตร (3 แถว แถวละ 7 ทอน)
 จํานวน 21 ทอน เทคอนกรีตหยาบ,
ปูนยาแนว,เรียงหินใหญปากทอ 
ชวงที่ 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 830 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 4,150 ตาราง
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร 
ชวงที่ 3 กวาง 5.00 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 300 ตารางเมตร 
(ไมมีไหลทางลูกรัง) 
ชวงที่ 4 กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร 
ชวงที่ 5 กวาง 5.00 เมตร ยาว 390 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 1,950 ตาราง
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่กอสรางทั้งหมด
ไมนอยกวา 6,142 ตารางเมตร

N 1711739 
E 204347

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

41 ซอมสรางถนนลูกรัง
โดยลงผิวจราจรลาด
ยาง สายบานทัพ
มะขาม หมูที่ 5  
ตําบลบานปรางค – 
บานตลุกมวง หมูที่ 
11 ตําบลหนองบัว 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
ปรางค
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,410 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
๑๕.4563 N
๑๐๒.0870 E
จุดสิ้นสุด
๑๕.4600 N
๑๐๒.0987 E 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

42 กอสรางถนนหินคลุก
บานตลุกมวง หมูที่ 
11 – บานหนองขาม 
หมูที่ 8 ตําบลหนอง
บัว อําเภอคง เชื่อม
บานหนองไผ ตําบล
เมืองเกษตร อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
บัว
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
X 19.3429
Y 17.12759
จุดสิ้นสุด
X 19.3646
Y 17.10171

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

43 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โคกเพ็ด หมูที่ 2  
ตําบลเมืองคง เชื่อม
กับบานเกาคอ ตําบล
หนองมะนาว  อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมืองคง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,260 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 6,300 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
15.462570°
102.340684°
จุดสิ้นสุด
15.449822°
102.326444°

5,200,000 5,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

49



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

44 กอสรางถนนลูกรัง/
หินคลุก บานบุสนวน
ใน หมูที่ 1 จุดเริ่มตน
โครงการจากท่ี นานาง
สุวรรณ หาญกลา ถึง
นานางนอย  พิทักษ
นอก หมูที่ 1 ตําบลตา
จั่น อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา อําเภอคง
 จังหวัดนครราชสีมา 
(เขตเชื่อมตอกับตําบล
ขามสมบูรณ)

อบต.ตาจั่น
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
15.3168136
102.372354
จุดสิ้นสุด
15.3428731
102.3760131

16,000,000   16,000,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

45 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองมวง หมูที่ 
๑๒ ตําบลหนอง
มะนาว ตอจากเดิม
สายจากบานนางหนู
จันทร บุญภา – ไปอาง
เก็บน้ําบานดอนชุมชาง
 ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา (ระยะ
ตอเนื่อง)

อบต.หนอง
มะนาว
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาวปละ 
560 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,800 ตารางเมตร

15.520968
102.310767

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

50



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

46 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลตคอนกรีต 
สายบานหนองบัวโคก
 หมูที่ 7 ตําบลเทพา
ลัย -บานโคกสะอาด 
หมูที่ 11 ตําบลดอน
ตะหนิน อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เทพา
ลัย
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,060  เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 24,360 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N15.224128
E102.273910
จุดสิ้นสุด
N15.27408
E102.264212

14,781,000 14,781,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

47 กอสรางถนนหินคลุก
บดทับแนน บานนอย 
หมูที่ 7 ตําบลคูขาด 
อําเภอคง เชื่อมตอ
ระหวาง ตําบลเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.คูขาด
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

48 P 
224428.94 ม.E
1710109.17 
ม.N

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

48 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนเข็ม หมูที่ ๑๑ 
ตําบลบานปรางค 
เชื่อม บานครึมมวง 
หมูที่ 5 ตําบลโนน
เมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
ปรางค
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 857  
เมตร หนา 0.15 เมตร 

จุดเริ่มตน
๑๕.4545 N
๑๐๒.0999 E
จุดสิ้นสุด
๑๕.454115 N  
๑๐๒.099688 E

2,284,343 2,284,343 2,284,343 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

51



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

49 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟนติกสบานบุ
สนวนใน หมูที่ 1    
จุดเริ่มตนโครงการจาก
 บานนายกําธร นรา
พินิจ บานบุสนวนใน 
หมูที่ 1  ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ถึงเขต
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ตาจั่น
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,300 เมตร

จุดเริ่มตน
15.3073764
102.3781257
จุดสิ้นสุด
15.3495716
102.3675038

17,000,000 17,000,000    17,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

50 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานวัด 
หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง (จากถนน 
คสล. เดิมเชื่อมตําบล
กระเบื้องใหญ) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เทพา
ลัย
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว  
1,265.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
6,325.00 ตารางเมตร ไหล
ทาง ลูกรังกวางขางละ 0.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ทั้งสองขาง

จุดเริ่มตน
N 15-20-1.05
E 102-27-0.73
จุดสิ้นสุด
N 15-19-29.42
E 102-27-17.50

3,390,000 3,390,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

51 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เสี่ยว หมูที่ 9 ตําบลคู
ขาด เชื่อมตอระหวาง
บานหนองพรานปาน 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คูขาด
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

48 P
225316.61E
1706548.45N

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

52



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

52 กอสรางถนน คสล. 
บานดอนสามัคคี หมูที่
 8 ตําบลโนนเต็ง ไป
บานโกรกตะไกร 
(ตําบลเมืองคง) 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนนเต็ง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 470 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 1,880 
ตารางเมตร ไหลทางขางละ 
0.50 เมตร

N 1709291
E 208430

1,099,000 1,099,000 1,099,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

53 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โกรกตะไก หมูที่ 13  
ตําบลเมืองคง เชื่อม 
กับบานโจด ตําบล
หนองหัวฟาน อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เมืองคง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา 8,400  
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
15.434182°
102.284130 °
จุดสิ้นสุด
15.419319°
102.278959°

7,000,000 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

54 กอสรางหินคลุกบาน
ตาจั่นนอก หมูที่ 2    
จุดเริ่มตนโครงการ
จากนานางรัดจิตร ฉิ
มนอก บานตาจั่นนอก
 หมูที่ 2 ตําบลตาจั่น 
ถึงหนองตะโก ตําบล
ขามสมบูรณ อําเภอคง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ตาจั่น
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
2,400  เมตร

จุดเริ่มตน
15.3203881
102.4013245
จุดสิ้นสุด
15.3386053
102.3975977

7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

53



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

55 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานวัด 
หมูที่ 9 ตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง (จาก
ถนนลาดยางศูนยวิจัย
ดินเค็มเชื่อมตําบล
กระเบื้องใหญ) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เทพา
ลัย

อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,250.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
6,250.00 ตารางเมตร ไหล
ทาง ลูกรังกวางขางละ 0.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ทั้งสองขาง

จุดเริ่มตน
N 15.1930.00
E 102.2639.14
จุดสิ้นสุด
N 15.1854.00
E 102.2658.05

3,351,000 3,351,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

56 กอสรางถนนหินคลุก
บานโคกนอยพัฒนา 
หมูที่ 10 ตําบลโนน
เต็ง สายบานโคกนอย
พัฒนา หมูที่ 10 ไป
บานบะดาวเรือง 
(ตําบลหนองบัว) 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนนเต็ง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,885.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
7,540.00 ตารางเมตร

N 1713489
E 199482

1,342,000 1,342,000 1,342,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

57 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บาน
ตะครอมิตรภาพ หมูที่
 14 ตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง (จากท่ีนา
นางสุทัศน ตําบล
เทพาลัย เชื่อมตําบล
กระเบื้องใหญ 
อําเภอพิมาย) จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เทพา
ลัย
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 6,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
15.20.44.36
102.27.35.62
จุดสิ้นสุด
15.20.7.71
102.28.0.66

3,172,000 3,172,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

54



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

58 กอสรางถนนหินคลุก
บานโคกนอยพัฒนา 
หมูที่ 10 ตําบลโนน
เต็ง ไปบานหนองหญา
ขาว (ตําบลหนองบัว) 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนนเต็ง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร เมตร 
1,100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,400.00 ตารางเมตร

N:1713748
E: 199582

783,000 783,000 783,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

59 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบาน
หนองสะเดาไปเชื่อม
บานสี่เหลี่ยม ต.ดอน
ใหญ) บานหนอง
สะเดา  หมูที่ 11   
ตําบลขามสมบูรณ 
เชื่อมเขตตําบลดอน
ใหญ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ขาม
สมบูรณ
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,550  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 6,200 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N15230.96
E102234.56
จุดสิ้นสุด
N152334.02
E1022239.73

      3,395,000      3,395,000       3,395,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

60 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟนติกสบาน
สนวนพัฒนา หมูที่ 18
  จากโรงสีชุมชนบาน
สนวนพัฒนา หมูที่ 18
  ตําบลตาจั่น อําเภอ
คง จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ตาจั่น
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,100 เมตร

จุดเริ่มตน
15.3131356
102.3775389
จุดสิ้นสุด
15.3288426
102.3865981

   15,000,000    15,000,000    15,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

55



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

61 กอสรางถนนลูกรัง 
บานดอนกลาง หมูที่ 3
 ตําบลหนองมะนาว 
อําเภอคง สายจาก
บานดอนกลาง – เขต
ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
มะนาว
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 930 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 4,650 
ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

15.514497
102.280844

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

62 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดอน
วัว หมูที่ 8 ตําบล
เทพาลัย อําเภอคง 
เชื่อมบานโกรก ตําบล
โนนตาเถร อําเภอโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เทพา
ลัย
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 925  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 3,700 ตารางเมตร 
ไหลทาง ลูกรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ทั้งสองขาง
   

จุดเริ่มตน
N 15-24-33.74
E 
102-27-57.70  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

     1,987,000       1,987,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

63 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานตลุกสาหราย
 หมูที่ 5 ตําบลโนนเต็ง
 ไปบานหนองโสน 
(ตําบลหนองบัว) 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนนเต็ง
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
10,000 ตารางเมตร

N: 1712831
E: 200423

      1,780,000      1,780,000       1,780,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

56



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

64 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองบัวทุง หมูที่
 5 ตําบลตาจั่น 
จุดเริ่มตนโครงการ
จากบานนายอุลักษ พิ
รักษา ถึงเขตเชื่อมตอ
เทศบาลตําบลเทพาลัย
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ตาจั่น
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 430 เมตร
ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,340 เมตร

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน
15.318608
102.420532 
จุดสิ้นสุด
15.322640
102420099
ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน
15.322597
102.420097
จุดสิ้นสุด
15.334181
102417169

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

65 ซอมสรางถนนหิน
คลุกบานสนวนพัฒนา
 หมูที่ 18 จุดเริ่มตน
โครงการจากโรงสี
ชุมชนบานสนวน
พัฒนา หมูที่ 18  
ตําบลตาจั่น ถึงเขต
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา   

อบต.ตาจั่น
อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
3,100 เมตร

จุดเริ่มตน
15.3131356
102.3775389
จุดสิ้นสุด
15.3288426
102.3865981

      1,200,000      1,200,000       1,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

57



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

66 ซอมสรางถนนหิน 
คลุกสายหนองโก บาน
โคกกรวด หมูที่ 8 
ตําบลเฉลียง เชื่อม 
ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
3,800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 15,200 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
x:208910 
y:1606855 
จุดสิ้นสุด    
x:212412  
y:1606527

2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

67 กอสรางถนน คสล.
สายคลองสงน้ํา
ชลประทาน หมูที่ 6 
บานเฉลียงทุง ตําบล
เฉลียง เชื่อมตอเขต
ติดตอ ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 2,250 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
x:205856   
y:1605754   
จุดสิ้นสุด     
x:205228   
y:1606175

1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

68 ซอมสรางถนนหินคลุก
สายเลียบคลองลําแชะ
จากสะพานทากลาง 
บานเฉลียงใหญ หมูที่ 
1 ตําบลเฉลียง 
เชื่อมตอเขตติดตอ 
ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 7,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน    
x:205533    
y:1604867  
จุดสิ้นสุด       
x:205273   
y:1605998

1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

58



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

69 ซอมสรางถนนหินคลุก
สายดอนมาบ
กระเจียวบานเฉลียง
โคก หมูที่ 4 ตําบล
เฉลียง เชื่อมตอเขต
ติดตอ ตําบลตะแบก
บาน  อําเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เฉลียง
อําเภอครบุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 4,950 ตร.ม.

จุดเริ่มตน        
x:208882    
y:1602892      
จุดสิ้นสุด     
x:210027    
y:1602648

500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

70 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเพชร
มาตุคลา (ชวงแยก
ทางหลวงชนบท สาย 
นม.3036 - สี่แยก
บานบุใหญพัฒนา หมู
ที่ 16) เชื่อมตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช และตําบลหนอง
ระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
พลวง 
อําเภอจัก
ราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,280 เมตร หนา 0.15 
เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 
6,400 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวาง ขางละ 0.40 
เมตร)

จุดเริ่ม
ละติจูด
15.07100
ลองติจูด
102.381159
จุดสิ้นสุด
ละติจูด
15.06827
ลองติจูด
102.397252

4,541,000     ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

71 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 226 (เขต
เทศบาลตําบลจักราช)
 - บานโนนงิ้ว หมูที่ 
13 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.จักราช 
อําเภอจัก

ราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 597 ลูกบาศก
เมตร

N 15.021190
E 102.423136
N 15.025438
E 102.431589

500,000        500,000        500,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

59



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

72 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
จากเขตเทศบาลตําบล
จักราช - บานหนอง
พลวง หมูที่ 8 ตําบล
จักราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.จักราช 
อําเภอจัก

ราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 598 ลูกบาศก
เมตร

N 15.007151
E 102.424162
N 14.999393
E 102.435873

500,000        500,000        500,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

73 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานขาม หมูที่ 7 
ตําบลสีสุก - บานโกรก
ไมแดง หมูที่ 9 ตําบล
ศรีละกอ อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ศรีละ
กอ
อําเภอจัก
ราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 597 ลูกบาศก
เมตร พรอมตีเสนจราจร
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.906106 ํ
E 102.381172 ํ
จุดสิ้นสุด
N 14.916538 ํ
E 102.381491 ํ

500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

74 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
จากบานโพธิ์ หมู 3 
ตําบลหนองขาม – 
บานโนนตาพรม หมู 
10 ตําบลศรีละกอ 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ศรีละ
กอ
อําเภอจัก
ราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 598 ลูกบาศก
เมตรพรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.952482 ํ
E 102.466565 ํ
จุดสิ้นสุด
N 14.939684 ํ
E 102.452197 ํ

500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

60



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

75 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโสง
หนองบัว หมูที่ 7 
ตําบลหนองยาง เชื่อม
ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
ยาง
อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,808 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 10,848
 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
271.20 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน 
14.964915 
102.267303 
จุดสิ้นสุด
14.965397 
102.284100

6,229,000 ๖,๒๒๙,๐๐๐ ๖,๒๒๙,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

76 กอสรางถนนผิวจราจร
 คสล. สายจากบานสม
 หมูที่ 1 ถึงบานทวก 
หมูที่ 7 ตําบลชางทอง
 เชื่อมกับตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ชาง
ทอง
อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 947 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นทิ่ผิวจราจร คสล. ไม
นอยกวา 4,735 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
15 01.436 
102 17.246 
จุดสิ้นสุด 
15 01.591 
102 17.669

2,570,000 2,570,000 2,570,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

77 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
ยาง หมูที่ 2 ตําบล
หนองยาง เชื่อมตําบล
ทาชาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
ยาง
อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,885 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 11,310 ตร.ม. 
ไหลทางลูกรัง กวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 282.75 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน 
14.936848 
102.275016  
จุดสิ้นสุด 
14.936805 
102.292419

6,494,000 6,494,000 ๖,๔๙๔,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

61



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

78 กอสรางถนนลาดยาง
สายดานขุนทด-สูงเนิน
 บานมอสูง ตําบล
ตะเคียน เชื่อมบาน
หนองสาร หมูที่ 1 
ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ตะเคียน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.062162
E 101.435763
จุดสิ้นสุด
N 15.064753
E 101.443929

      5,500,000      5,500,000       5,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

79 กอสรางถนนลาดยาง
สายดานขุนทด-สูงเนิน
 บานมอสูง ตําบล
ตะเคียน เชื่อมบาน
ไชยณรงค ตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ตะเคียน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,450 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.055760 
E 101.441989
จุดสิ้นสุด
N 15.060057
E 101.455388

      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

80 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายหนองทะยิง-เสน
ถนนหักใหญ บาน
หนองพลวง หมูที่ 3 
ตําบลพันชนะ เชื่อม
บานถนนหักใหญ 
ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,895 เมตร

จุดเริ่มตน
๑๕.๒๗๓๕๑๙ N
๑๐๑.๖๙๑๙๕๑ E
จุดสิ้นสุด
๑๕.๒๖๔๙๕๘ N
๑๐๑.๗๒๓๕๐๖ E

      3,000,000      3,000,000       3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

62



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

81 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายถนนกําลังเอก 
บานมาบกราด หมูที่ 4
 ตําบลพันชนะ เชื่อม
บานสระพัง ตําบลบาน
เกา อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,315 เมตร

จุดเริ่มตน
๑๕.๒๖๓๔๘๕ N
๑๐๑.๖๙๐๒๖๗ E
จุดสิ้นสุด
๑๕.๒๔๓๒๘๔ N
๑๐๑.๖๘๕๖๕๔ E

      3,000,000      3,000,000       3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

82 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
จากปากทางบาน
หนองมะคา-วังโปง 
บานหนองมะคา หมูที่
 8  ตําบลพันชนะ 
เชื่อมบานวังโปง 
ตําบลบานเกา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.พันชนะ
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,930 เมตร

จุดเริ่มตน
๑๕.๒๖๗๒๐๑ N
๑๐๑.๖๕๒๐๐๗ E
จุดสิ้นสุด
๑๕.๒๔๐๙๖๒ N
๑๐๑.๖๔๕๕๗๔ E

      3,000,000      3,000,000       3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

83 กอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหินดาด - 
คายทะยิง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา (บาน
โกรกลึก ตําบล
ตะเคียน กม 2171 
แยกทางหลวง 
หมายเลข201- บาน
โคกกระพี้ทอง ตําบล
หินดาด)

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
11,800 เมตร รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.084944 
E101.715810 
จุดสิ้นสุด 
N 15.109095
E 101.635082

   36,000,000    36,000,000    36,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

84 กอสรางถนนหินคลุก 
สายทางสแวหวา 
ตําบลหินดาด เชื่อม
สายทางศิลารวม 
ตําบลหวยบง - ตําบล
หนองแวง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

. กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,438 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร วางทอระบายน้ํา
 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน
 70 ทอน ทอระบายน้ําขนาด
 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน
 70 ทอน รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

N 15.095833
E 101.342848

   11,717,000    11,717,000    11,717,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

85 ซอมสรางถนนสาย
บานทาขี้เหล็ก ตําบล
หินดาด เชื่อมบานซับ
พลู ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ซอมสรางแอสฟลทคอนกรีต
ชวงที่ 1 กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 810 เมตร หนา 0.05 
เมตร  
ชวงที่ 2 กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 5,690 เมตร หนา 
0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 1681235
E778899
จุดสิ้นสุด
N 1680845
E 772334

   21,427,000    21,427,000    21,427,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

86 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
 บานหวยจรเขรุงเรือง
 หมูที่ 18 ตําบลหิน
ดาด เชื่อมบานศิลา
รวม ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 4,200 เมตร 
รายละเอียดตามแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.189038 
E101.554676
จุดสิ้นสุด
N 15.189554
E 101.516048

   11,000,000    11,000,000    11,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

87 กอสรางถนนหินคลุก 
บานปราสาทใต หมูที่ 
14  ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานหนองกราด 
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.132845
E101.594850
จุดสิ้นสุด
N 15.124789
E 101.571374

      2,400,000      2,400,000       2,400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

88 กอสรางถนนหินคลุก 
บานกุดนางทอหูก หมู
ที่ 5 ตําบลหินดาด 
เชื่อมบานปารังงาม 
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.117133
E101.605078
จุดสิ้นสุด
N 15.106120
E 101.558108

      3,600,000      3,600,000       3,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

65



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

89 กอสรางถนน คสล. 
บานหวยจรเข หมูที่ 3
 ตําบลหินดาด เชื่อม
บานหิงหอย ตําบล
หนองแวง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.201002
E101.592520
จุดสิ้นสุด
N 15.225005
E 101.583168

      3,000,000      3,000,000       3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

90 กอสรางถนนดินบาน
วังโปงเหนือ ตําบล
บานเกา เชื่อมบาน
หนองพลวง ตําบลพัน
ชนะ อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.60 
เมตร

47P 
0787818.56E
1687336.70N

1,000,000      1,000,000     1,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

91 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนอย ตําบลบาน
เกา - บานกุดมวง 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.15 เมตร

47P 0791881E 
1681444N

500,000        500,000        500,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

66



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

92 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุกบานมะ
เริง ตําบลบานเกา 
เชื่อม ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

47P 
0791914.97E
1684748N

1,000,000      1,000,000     1,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

93 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุกบาน
กลาง ตําบลบานเกา -
 บานกุดมวง ตําบล
ตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

47P 0792395E
1679894N

1,000,000      1,000,000     1,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

94 กอสรางถนนลาดยาง
จากบานโนนสะเดา 
ตําบลบานเกา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
ถนนดานขุนทด-
บําเหน็จณรงค

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

47P 
0796619.68E
1684587N

10,500,000   10,500,000   10,500,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

67



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

95 ถนนลาดยางจากบาน
กลาง ตําบลบานเกา 
เชื่อมบานใหมเจริญสุข
 ตําบลดานขุนทด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

47P 0793835E
1681554N

7,500,000      7,500,000     7,500,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

96 ถนนหินคลุกบานกุด
โดก ตําบลบานเกา 
เชื่อมบานหนองพังโพด
 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
3,400 เมตร

47P 
0789856.69E
1680226.73N

2,480,000      2,480,000     2,480,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

97 ถนนหินคลุกบานชัย
พัน ตําบลบานเกา 
เชื่อมถนนหนองพลวง
 ตําบลพันชนะ อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

47P 0789697E
1686513N

1,018,000      1,018,000     1,018,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

68



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

98 ถนนหินคลุกเชื่อม
ตําบลบานเกา - 
ตําบลพันชนะ (บาน
สระพังสายหนองเรือ -
 บานหนองพลวง) 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ยาว 10,000 เมตร 47P 070157E
1685493N

3,800,000      3,800,000     3,800,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

99 ถนน คสล. บานวังโปง
เหนือ ตําบลบานเกา 
เชื่อมตําบลหนองแวง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
เกา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

47P  
0785558.64E
1880133.30N

2,640,000      2,640,000     2,640,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

100 กอสรางถนนหินคลุก
สายแยกบานหนอง
แดง หมูที่ 3 ตําบล
หนองไทร ถึงตําบล
โนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 1,750 ลบ.ม.
(คิวหลวม) พรอมเกรดบดทับ
แนน

จุดเริ่มตน
E ๔๗P๘๐๘๙๕๖
N 1699262
จุดสิ้นสุด
E ๔๗P๘๑๐๕๒๕
N 1698142

2,240,000      2,240,000     2,240,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

69



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

101 กอสรางถนนหินคลุก
สายแยกบานหนอง
กระทุม หมูที่ 5 บาน
หนองสะแก ตําบล
หนองไทร ถึง บาน
ประดูงาม ตําบลบาน
แปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 1,480 
ลบ.ม. (คิวหลวม)  พรอม
เกรดบดทับแนน

จุดเริ่มตน
E 805307
N 1701029
จุดสิ้นสุด
E 804248
N 1701629

      1,470,000      1,470,000       1,470,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

102 กอสรางถนนหินคลุก 
สายเชื่อมตําบลโนน
เมืองพัฒนา และ
ตําบลมาบกราด บาน
หนองแดง หมูที่ 3 
ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
ไทร
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม. 
พรอมเกรดบดทับแนน

จุดเริ่มตน
N 810229
E 1700431
จุดสิ้นสุด
N 810524
E 1698141

1,000,000      1,000,000     1,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

103 ซอมแซมถนนลงหิน
คลุกสายบานหลุง หมู
ที่ 10 ตําบลบานแปรง
 เชื่อมกับบานกระชาว
 ตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
แปรง
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 1,120 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ หินคลุกไมนอย
กวา 11,200  ตร.ม. เกรด
ปรับแตงบดทับแนน ให
เรียบรอย

จุดเริ่มตน 
E 47P 800745
N 1697670
จุดสิ้นสุด 
E 47p 798793
N 1697307

      1,500,000      1,500,000       1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

70



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

104 กอสรางถนนแคฟซีล 
(Cape Seal) สายบาน
โนนสะอาด หมูที่ 3 
ตําบลบานแปรง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานทาดาน
หนองดง ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ

อบต.บาน
แปรง
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 390 
เมตร

จุดเริ่มตน 
E 47P 798822
N 1705048
จุดสิ้นสุด 
E 47p 798560
N 17000926

      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

105 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานแปรง
 หมูที่ 11 ตําบลบาน
แปรง เชื่อมบานหัวนา
 ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บาน
แปรง
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร คิด
เปนปริมาตรคอนกรีตไมนอย
กวา 132 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ 
คสล.รวมไมนอยกวา 880 
ตร.ม. ลงไหลทางลูกรังขางละ
 0.30 เมตร

จุดเริ่มตน 
E 47P 803366
N 1697681
จุดสิ้นสุด 
E 47p 803999
N 1697677

      2,000,000      2,000,000       2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

106 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ 
บานหาญ หมูที่ 1 
ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานกุดน้ําใส 
ตําบลหนองบัวตะเกียด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
772.50 ลบ.ม.(ใชลูกรังใหม)
 รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N 1683762
E 799107
จุดสิ้นสุด 
N 1685520
E 799836

      1,539,000      1,539,000       1,539,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

71



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

107 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ
บานโคกพัฒนา หมูที่ 
12 ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานกุดน้ําใส 
ตําบลหนองบัวตะเกียด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
772.50 ลบ.ม.(ใชลูกรังใหม)
 รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1683785
E798612
จุดสิ้นสุด 
N1685927
E798991

      1,539,000      1,539,000       1,539,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

108 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ
บานจั่น หมูที่ 3 
ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานหลุง ตําบล
สระจระเข อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
772.50 ลบ.ม.(ใชลูกรังใหม)
 รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1683541
E799264
จุดสิ้นสุด 
N1683631
E801035

      1,539,000      1,539,000       1,539,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

109 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ 
บานถนนหักนอย
พัฒนา หมูที่ 15 
ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานเขื่อน ตําบล
หนองบัวละคร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
922.50 ลบ.ม.(ใชลูกรังใหม)
 รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1683131
E802321
จุดสิ้นสุด 
N1684216
E805563

      1,839,000      1,839,000       1,839,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

72



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

110 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ 
บานจั่นสันติสุข หมูที่ 
16 ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานดงกระสัง 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
772.50 ลบ.ม. (ใชลูกรังใหม)
 รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1680034
E796993
จุดสิ้นสุด 
N1676958
E797215

      1,539,000      1,539,000       1,539,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

111 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ 
บานใหมเจริญสุข หมูที่
 5 ตําบลดานขุนทด 
เชื่อมบานโนนสะเดา 
ตําบลบานเกา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
ขุนทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
772.50 ลบ.ม.(ใชลูกรังใหม)
 รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1682548
E795365
จุดสิ้นสุด 
N1683515
E795261

      1,539,000      1,539,000       1,539,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

73



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

112 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนน
เทศบาลสายโกรกสมอ
 3 รหัสสายทาง 
นม.ถ.61-013 บาน
โกรกสมอ หมูที่ 4 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานหนองแวง 
หมูที่ 19 ตําบลบาน
เพชร อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ทต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,336 เมตร พื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 6,680 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15˚21'30.37"
E 
101˚41'30.02"
จุดสิ้นสุด
N 15˚21'43.47"
E 
101˚41'22.68"

      4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

113 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน
เทศบาลสายหนอง
กราดพัฒนา 1 ชุมชน
หนองกราดพัฒนา หมู
ที่ 13 ตําบลหนอง
กราด เชื่อมบาน
กระทุมโพรง หมูที่ 9  
ตําบลหนองกราด 
(อบต.หนองกราด) 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,468  เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา
 7,340 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15˚20'59.57"
E 
101˚42'24.87"
จุดสิ้นสุด
N 15˚20'52.84"
E 
101˚42'31.13"

      4,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

74



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

114 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนน
เทศบาลสายโกรกสมอ
 4 รหัสสายทาง 
นม.ถ.61-008 บาน
โกรกสมอ หมูที่ 4 
ตําบลหนองกราด 
เชื่อมบานหนองขุยคู
เมือง หมูที่ 5 ตําบล
หนองกราด (อบต.
หนองกราด) อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 355 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
 คสล.ไมนอยกวา 1,775 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15˚21'08.07"
E 
101˚41'27.76"
จุดสิ้นสุด
N 15˚21'06.24"
E 
101˚41'16.39"

      1,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

115 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน
เทศบาลสายหนอง
กราด 7 (หนอง
ผักหวาน) บานโกรก
สมอ ตําบลหนองกราด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานหนองกก 
หมูที่ 8 ตําบลบาน
เพชร อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ทต.หนอง
กราด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 748 
เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 3,725 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15˚22'06.48"
E 
101˚41'01.70"
จุดสิ้นสุด
N 15˚22'20.22"
E 
101˚41'50.21"

      2,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

75



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

116 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายหนอง
สะแก บานสํานัก
พิมาน หมูที่ 12 
ตําบลกุดพิมาน เชื่อม
ตําบลหนองกราด  
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,219 เมตร 

จุดเริ่มตน
N๑๕.๓๓๙๙๗๐
E๑๐๑.๗๔๗๒๙๑
จุดสิ้นสุด
N๑๕.๓๖๒๔๘๕
E๑๐๑.๗๓๘๖๔๖

      8,500,000      8,500,000       8,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

117 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายบาน
โนนสะอาด หมูที่ 11 
ตําบลกุดพิมาน เชื่อม
บานหนองพลวง หมูที่
 3 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N๑๕.๒๗๐๙๖๒
E๑๐๑.๗๓๙๐๗๙
จุดสิ้นสุด
N๑๕.๒๖๔๘๙๒
E๑๐๑.๗๒๕๘๔๙

      8,200,000      8,200,000       8,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

118 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายบาน
หนองกระเทียมเหนือ 
หมูที่ 3 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบานหลุง 
หมูที่ 10 ตําบลบาน
แปรง อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.295533
E101.778613
จุดสิ้นสุด  
N15.325630
E101.777196

   11,000,000    11,000,000    11,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

76



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

119 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางธรรมชาติ สายนาย
เพลิน-ตําบลหนองบัว
ตะเกียด บานถนนหัก
ใหญ หมูที่ 11 ตําบล
กุดพิมาน เชื่อมบาน
หวยใหญ หมูที่ 1 
ตําบลหนองบัวตะเกียด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 470 
เมตร 

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๒๕๙๔๗๘
E ๑๐๑.๗๕๙๗๙๐
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๒๕๖๒๔๕
E ๑๐๑.๗๖๑๙๔๖

        488,000         488,000         488,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

120 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางธรรมชาติสายนา
นายสนั่น-นานายดัด-
สายหนองไร บานโนน
สะอาด หมูที่ 11 
ตําบลกุดพิมาน เชื่อม
บานหนองพลวง หมูที่
 3 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 470 
เมตร

จุดเริ่มตน
N๑๕.๒๗๕๒๙๙
E๑๐๑.๗๓๕๘๔๙
จุดสิ้นสุด
N๑๕.๒๗๕๑๐๔
E๑๐๑.๗๓๕๘๔๙

        488,000         488,000         488,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

121 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางธรรมชาติสายหนา
โรงเรียน - นายวิรัตน 
บานโสมนอยพัฒนา 
หมูที่ 14 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมตําบล
หนองบัวตะเกียด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 470 
เมตร

จุดเริ่มตน
N๑๕.๒๘๗๓๐๗
E๑๐๑.๗๗๕๑๕๐
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๒๘๓๖๒๒
E ๑๐๑.๗๗๓๙๙๕

        488,000         488,000         488,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

122 ถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางธรรมชาติ สาย
บานผูใหญณัฐพล-
โรงสีขาว บานโนน
เจริญ หมูที่ 15 ตําบล
กุดพิมาน เชื่อมบาน
หนองพลวง หมูที่ 3 
ตําบลพันชนะ อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 470 
เมตร 

จุดเริ่มตน
N ๑๕.๒๗๗๖๖๐,
E ๑๐๑.๗๔๔๘๘๗
จุดสิ้นสุด
N ๑๕.๒๗๗๗๓๒
E ๑๐๑.๗๔๐๗๐๙

        488,000         488,000         488,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

123 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สายสระ
น้ําหนองถนอม ผาน 
รพ.สต.สระจรเข - 
ประปาบานสระจรเข 
หมูที่ 4 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
จรเข

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

โดยทําการรื้อผิวทางเดิม 
scarily เสริมหินคลุกหนา  
0.10 เมตร บดอัดแนน แลว
จึงทําผิว cap seal ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 6,000 
ตร.ม. พรอมงานตีเสนจราจร 
233.33 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N0802112
E1679270
จุดสิ้นสุด
N0801805
E1678867

1,688,000      1,688,000     1,688,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

124 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังปูหินคลุก 
จากที่สาธารณะกลาง
หมูบาน บานดอน
ตะแบง หมูที่ 6 ตําบล
สระจรเข เชื่อมตําบล
หนองบัวละคร อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สระ
จรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

โดยทําการรื้อผิวคันทางเดิม
เกรดปรับแตงบดอัดแนน 
95% (STANDARD 
PROCTOR DENSITY) แลว
จึงทําการปูหินคลุก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 8,700 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 6,720.75 ลบ.ม. เกรด
ปรับแตงบดอัดแนน 95% 
พรอมติดต้ังปายโครงการ 1 
ปาย

จุดเริ่มตน
N0802768
E1679717
จุดสิ้นสุด
N0806983
E1684290

6,913,000      6,913,000     6,913,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

125 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังปูหินคลุก
เขาพื้นที่การเกษตร 
บานไทรทอง หมูที่ 12
 ตําบลสระจรเข เชื่อม
บานใหมไชยณรงค 
หมูที่ 10 ตําบลดาน
ขุนทด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
จรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

โดยทําการรื้อผิวคันทางเดิม
เกรดปรับแตงบดอัดแนน 
95% (STANDARD 
PROCTOR DENSITY) แลว
จึงทําการปูหินคลุก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 5,500 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 5,073.75 ลบ.ม. เกรด
ปรับแตงบดอัดแนน 95% 
(STANDARD PROCTOR 
DENSITY) พรอมติดต้ังปาย
โครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N0799677
E1675869
จุดสิ้นสุด
N0796439
E1672653

5,219,000      5,219,000     5,219,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

126 กอสรางถนนลาดยาง 
จากประปาหมูบาน 
บานสระจรเข หมูที่ 4
 ตําบลสระจรเข ถึง
แนวเขตตําบลดานขุน
ทด อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
จรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
 CAPE SEAL ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร งานดินเสริมสูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร งานลูกรังหนา 
0.20 เมตร งานหินคลุกหนา
 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไมนอยกวา 
24,000 ตร.ม. พรอมงานตี
เสนจราจรรวม 700 ตร.ม. 
และกอสรางทอระบายน้ําชนิด
เหลี่ยม แบบชองคู 2.40 x 
2.40 x 8.00 เมตร 1 จุด 
ตามแบบประมาณการและ
แบบแปลนที่กําหนด พรอม
ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N0801958
E1679393
จุดสิ้นสุด
N0799769
E1680613

13,951,000   13,951,000   13,951,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

81



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

127 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุก สายจาก
บานหนองสาร หมูที่ 9
 ตําบลสระจรเข 
เชื่อมตอบานหินลาด 
หมูที่ 8 ตําบลตะเคียน
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
จรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

โดยทําการรื้อผิวคันทางเดิม
เกรดปรับแตงบดอัดแนน 
95% (STANDARD 
PROCTOR DENSITY) แลว
จึงทําการปูหินคลุก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 3,500 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 2,703.75 ลบ.ม. เกรด
ปรับแตงบดอัดแนน 95% 
(STANDARD PROCTOR 
DENSITY) พรอมติดต้ังปาย
โครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N0797348
E1671155
จุดสิ้นสุด
N0794404
E1671149

2,782,000      2,782,000     2,782,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

128 กอสรางถนนลาดยาง 
บานดอนตะหนินใหญ
 หมูที่ 5 ตําบลสระ
จรเข เชื่อมบานเขื่อน 
ตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
จรเข
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
 CAPE SEAL กวาง 6.00 
เมตร ยาว 7,000 เมตร งาน
ดินเสริมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
งานลูกรังหนา 0.20 เมตร 
งานหินคลุกหนา 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 42,000 ตร.ม. 
พรอมงานตีเสนจราจรรวม 
1,633.33 ตร.ม. ตามแบบ
ประมาณการและแบบแปลน
ที่กําหนด พรอมติดต้ังปาย
โครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
N0802251
E1680977
จุดสิ้นสุด
N0806714
E1683774

23,341,000   23,341,000   23,341,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

82



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

129 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางชนิดแคปซีล 
สายบานศิลารวม
สามัคคี ตําบลหวยบง 
เชื่อมบานหวยจรเข 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หวยบง
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร คิดเปนปริมาณ
งานไมนอยกวา 8,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N๑๖๘๐๘๕๒
E๗๗๐๒๔๓
จุดสิ้นสุด
N๑๖๘๐๙๔๓
E๗๗๑๘๑๘

      7,600,000      7,600,000       7,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

130 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางชนิดแคปซีล 
สายบานศิลารวม
สามัคคี ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานหนองแวง 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หวยบง
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร คิดเปนปริมาณ
งานไมนอยกวา 6,400 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N๑๖๘๑๐๑๒
E๗๗๐๐๕๙
จุดสิ้นสุด
N๑๖๘๒๕๐๒
E๗๗๑๐๙๑

      6,080,000      6,080,000       6,080,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

131 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางชนิดแคปซีล 
สายบานปารังงาม 
ตําบลหวยบง อําเภอ
ดานขุนทด ถึงบานหิน
ทราย ตําบลวังโรงใหญ
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หวยบง
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร คิดเปนปริมาณ
งานไมนอยกวา 15,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N๑๖๗๑๔๘๒
E๗๗๔๗๓๒
จุดสิ้นสุด
N๑๖๖๙๘๒๘
E๗๗๕๗๒๐

      4,200,000      4,200,000       4,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

83



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

132 กอสรางถนนหินคลุก 
สายวัดบานโนนเต็ง 
หมูที่ 2 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อมบาน
โพธิ์ตาสี หมูที่ 10 
ตําบลบัลลังก อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
เมืองพัฒนา
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
12,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๓๓๑๐
y๑๖๙๖๖๙๕
จุดสิ้นสุด
x๘๑๒๕๐๑
y๑๖๙๘๗๓๔๗

      5,220,000      5,220,000       5,220,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

133 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติบานหนองบง
 หมูที่ 1 ตําบลดานใน 
เชื่อมบานเทพไทรทอง
 หมูที่ 11 ตําบลสระ
จระเข อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดานใน 
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
3862.50 ลบ.ม.ใชลูกรังใหม

จุดเริ่มตน
N1671403
E 804733
จุดสิ้นสุด
N1669004
E802011

7,718,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

134 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติบานหนองบง
 หมูที่ 1 ตําบลดานใน
 อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานดอนตานาด
 หมูที่ 2 ตําบลหนอง
สรวง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดานใน 
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินซีเมนตไมนอยกวา 
1931.25 ลบ.ม.ใชลูกรังใหม

จุดเริ่มตน
N1671403
E 805907
จุดสิ้นสุด
N1670709
E808014

      3,859,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

135 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานพระ 
หมูที่ 3 ตําบลดานใน 
เชื่อมบานมะขาม หมูที่
 5 ตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดานใน 
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสรางถนนคอนกรีต
ไมนอยกวา 825 ตร.ม. 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1676691
E 810649
จุดสิ้นสุด
N1676851
E810613

492,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

136 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
หัวชาง หมูที่ 2 ตําบล
ดานใน เชื่อมบานดาน
นอก หมูที่ 4 ตําบล
ดานนอก อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดานใน 
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสรางถนนคอนกรีต
ไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด

จุดเริ่มตน
N1675670
E 807382
จุดสิ้นสุด
N1675873
E807406

        492,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

137 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหัวบึง หมูที่ 6  
ตําบลดานใน อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อมบาน
สระขุด หมูที่ 14 
ตําบลบัลลังก อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดานใน 
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
540 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่
กอสรางหินคลุกไมนอยกวา 
3,600 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N1671403
E 804733
จุดสิ้นสุด
N1669004
E802011

        498,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

85



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

138 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองหัวชาง หมู
ที่ 2 ตําบลดานใน 
เชื่อมบานดานนอก 
หมูที่ 4  ตําบลดาน
นอก อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดานใน 
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
540 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่
กอสรางหินคลุกไมนอยกวา 
3,600 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N1673964
E 807002
จุดสิ้นสุด
N1674072
E806129

        498,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

139 กอสรางปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังพัฒนารีสอรท
 บานเจริญสุข 
เทศบาลตําบลดานขุน
ทด เชื่อมเขต อบต.
ดานขุนทด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ดานขุน
ทด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 632 
เมตร หนา 0.15 เมตร โดย
เฉลี่ยหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 2,528 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.195914
E101.765581
จุดสิ้นสุด
N  15.195866
E 101.76938

      1,485,000      1,485,000       1,485,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

140 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโนนระเวียง หมูที่
 8 ตําบลหนองบัวตะ
เกียด ถึงตําบลหนอง
ไทร อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
บัวตะเกียด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
5,000 ม. หนา 0.10 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 400 ลบ.ม. พรอมปรับ
เกรดบดทับแนน

จุดเริ่มตน
N 15.327263
E101.835923
จุดสิ้นสุด
N15.301362
E101.823647

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

86



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

141 กอสรางถนนหินคลุก
บานโนนระเวียง (สาย
ทิศเหนือ) หมูที่ 8 
ตําบลหนองบัวตะเกียด
 ถึงตําบลกุดพิมาน 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
บัวตะเกียด
อําเภอดาน
ขุนทด

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
5,000 ม. หนา 0.10 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 320 ลบ.ม. พรอมปรับ
เกรดบดทับแนน

จุดเริ่มตน
N15.300383
E101.812322
จุดสิ้นสุด
N15.300885
E101764288

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

142 กอสรางถนนคอนกรีต
สายทางแยกเขา เขา
คุมที่ 2 บานซับสําราญ
 หมูที่ 2 ถึงคอนกรีต
เดิม บานซับไทร
ตําบลวะตะแบก 
อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

อบต.บึงปรือ
อําเภอ
เทพารักษ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 600 
เมตร

จุดเริ่มตน
N.๑๕.288722 
E.๑๐๑.418627

1,900,000      1,900,000     1,900,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

143 กอสรางถนนหินคลุก
สายตะวันออกตอจาก
ถนนคอนกรีต บานบึง
ปรือหมูที่ 7 ตําบลบึง
ปรือ - ถนนกังหันลม 
บานคลองขามปอม 
หมูที่ 6 ตําบลวังยาย
ทอง อําเภอเทพารักษ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บึงปรือ
อําเภอ
เทพารักษ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร

จุดเริ่มตน 
N.๑๕.321792 
E.๑๐๑.455034

      1,500,000      1,500,000       1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

144 กอสรางถนนลาดยาง
ชนิดผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานทํานบเทวดา หมูที่
 5 ตําบลสํานักตะครอ
 ถึงวังมวงสามัคคี หมูที่
 7 ตําบลวังยายทอง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,500 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน UTM
771669/
1693112
จุดสิ้นสุด UTM
772507/
1698325

      13,575,000       13,575,000       13,575,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

145 กอสรางถนนหินคลุก
เลียบคลองจากบาน 
ไทยสามัคคี หมูที่ 17 
(เขต อบต.โนนแดง) 
เชื่อมตอบานบุตาคง 
หมูที่ 10 ถึงบานใหม
ศรีประทาน หมูที่ 11 
(เขต ทต.โนนแดง) 
ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โนนแดง
อําเภอโนน
แดง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
4,750 เมตร

จุดเริ่มตน
แยก ทช. ๔๘P
๒๓๕๘๙๗
๑๗๐๖๖๕๙
ตลาดใหญ
๔๘P๒๓๗๘๑๓
๑๗๐๗๑๒๔
ตลาดนอย
๔๘P๒๓๘๓๘๓
๑๗๐๗๐๗๔
จุดสิ้นสุด
๔๘P๒๓๙๖๕๕
๑๗๐๗๑๑๑

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

146 ซอมสรางถนน คสล.
บานดอนยาวนอย หมู
ที่ 6 ตําบลวังหิน 
อําเภอโนนแดง เชื่อม
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.วังหิน
อําเภอโนน
แดง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 5,500 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48p  
238520.32
utm1716150.1
2
จุดสิ้นสุด
48p 238626.08
utm 
1719571.26

2,817,000 2,817,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

88



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

147 ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนไป
โรงเรียนคูเตยราษฎร
สามัคคี บานคู หมูที่ 1
 เชื่อมถึงบานเตย 
ตําบลวังหิน อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สํา
พะเนียง
อําเภอโนน
แดง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.472681
102.533674
จุดสิ้นสุด 
15.488500
102.541332

๔,๓๓๑,๐๐๐ ๔,๓๓๑,๐๐๐ ๔,๓๓๑,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

148 กอสรางถนน คสล.
จากบล็อกคอนเวิรส 
(ตอของเดิม) ตําบลสํา
พะเนียง ถึงบานระหัน
คาย ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สํา
พะเนียง
อําเภอโนน
แดง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
3,640 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
15.464418 
102.538617 
จุดสิ้นสุด
15.434316
102.549950

๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

149 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกจากบานนาดี หมูที่
 10 ตําบลดอนยาว
ใหญ เชื่อมบานหนอง
ตาโล ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ชวงที่ 2)

อบต.ดอน
ยาวใหญ
อําเภอโนน
แดง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,520 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือพื้นผิวลาดยางไม
นอยกวา 9,120 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
๑๕.๔๒๓๑๗๘
๑๐๒.๕๐๘๐๐๖
จุดสิ้นสุด
๑๕.๔๐๙๗๘๕
๑๐๒.๕๐๗๒๒๓

9,870,000 9,870,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

89



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

150 กอสรางถนนหินคลุก 
 หมูที่ 12 เริ่มฝงสระ
น้ํา บานหนองเครือ
ชุดพัฒนา ถึงเขต
ติดตอบานหลุมปูน 
หมูที่ 4 ตําบลถนนโพธิ์
 อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ลําคอ
หงษ
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.20 
เมตร

จุดเริ่มตน            
N 15.155439 
E102.101985 
จุดสิ้นสุด        
N15.164607
E102.093985

5,000,000       5,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

151 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากถนน
มิตรภาพบานศรีสุข 
หมูที่ 8 ตําบลดอน
ชมพู ไปทางโรงเรียน
ศรีสุขคุรุราษฎรสามัคคี
 เชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง บานเพิก
 ตําบลโนนสูง  อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดอน
ชมพู
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 900 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
4,500 ตารางเมตร พรอม
ไหลทาง

จุดเริ่มตน 
N.15.17๐๒๓๔ 
E.102.๓๓๔๔๖๕
จุดสิ้นสุด
N.15.17๙๑๑๐ 
E.102.3๓๓๓๑๗

2,860,000 2,860,000 2,860,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

152 กอสรางถนน คสล.
ถนนเทศบาล ซอย 2 
ชวงแยกถนน
สาธารณะ บานบัว 2 
ตําบลโนนสูง เชื่อม
บาน   เพราม หมูที่ 4
 ตําบลใหม อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โนนสูง
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,270 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 16,350 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.1748439 
E102.2633335 
จุดสิ้นสุด
N15.1686545 
E102.2638965

   10,000,000    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

90



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

153 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเพราม
 หมูที่ 4 ตําบลใหม 
เชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง บาน
โนนหมัน ตําบลโนนสูง
  อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ใหม
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00  เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 
5,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N.15.10114
E.102.164540
จุดสิ้นสุด
N.15.102090
E.102.162921

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

154 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานทา
ระแวก หมูที่ 7 ตําบล
ใหม เชื่อมเขต
เทศบาลตําบลดอน
หวาย บานโนนมะกอก
 หมูที่ 5 ตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ใหม
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรพื้นที่รวมไมนอยกวา 
5,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.72292
E 102.15287
จุดสิ้นสุด
N 15.71499
E 102.153180

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

155 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานถนน
ถั่ว หมูที่ 9 ตําบลใหม 
เชื่อมเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง บาน
ชุมชนแสนสุข ตําบล
โนนสูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ใหม
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 
5,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.83894
E 102.1348
จุดสิ้นสุด
N 15.9524
E 102.14705

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

91



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

156 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานใหม
ดอนเปลา  หมูที่ 15  
ตําบลใหม เชื่อมตอ 
บานดอนชมพู หมูที่ 1
 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ใหม
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 
5,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.95674
E 102.182216
จุดสิ้นสุด
N 15.94392
E 102.184495

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

157 ปรับปรุงถนนลาดยาง
รีไซกิ้ง จากบานจันดุม
 หมูที่ 6 ตําบลใหม 
เชื่อมตอ บานบิง หมูที่
 5 ตําบลบิง อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ใหม
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 0.15 เมตร 
พื้นที่รวมไมนอยกวา 5,000 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.85179
E 102.174555
จุดสิ้นสุด
N 15.82432
E 102.18020

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

158 ซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานจันอัด หมูที่ 
2 ตําบลจันอัด เชื่อม 
บานโนนตากลาง (จุดที่
 2) หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.จันอัด
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง 
0.50 เมตร 2 ขางความยาว
รวม 2,640 เมตร

จุดเริ่มตน
1679387.83 
ม.N
192584.99 ม.E 
จุดสิ้นสุด 
1680129.32 
ม.N
194365.50 ม.E

      6,025,390      6,025,390       6,025,390 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

159 กอสรางถนน คสล.
สายเลียบเหมืองมาบ
จาน (บานขาม หมูที่ 9
 - บานโตนด หมูที่ 6) 
 ตําบลโตนด เชื่อม  
ตอเขต  บานโนน
กระถิน  หมูที่ 6  
ตําบลลํามูล  อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โตนด
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,300  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.0484272
102.2551840
จุดสิ้นสุด
15.0760715
102.8926316

๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

160 กอสรางถนน คสล.เสน
เลียบเหมือง บานนอย
 หมูที่ 6 ตําบลโตนด 
เชื่อมตอเขต บาน
หญาปลอก หมูที่ 7 
ตําบลบิง อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โตนด
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 12,000 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
15.0877329
102.2881949
จุดสิ้นสุด
15.0910374
102.2901328

6,240,000 6,240,000 6,240,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

161 กอสรางถนนหินคลุก
บานโคกเปราะหอม 
หมูที่ 3 ตําบลพล
สงคราม อําเภอโนนสูง
 ถึง บานหวย หมูที่ 5
 ตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พล
สงคราม
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุก 800. 
ลบ.ม.

จุดเริ่มตน    
N 15.354352
E 102.288331
จุดสิ้นสุด
N 15.360957
E 102.279145

520,000        520,000        520,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

162 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
บิงพัฒนา หมูที่ 12 
ตําบลบิง เชื่อมบาน
มะคา หมูที่ 3 ตําบล
ลํามูล อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บิง
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N ๑๕°๖'๕๖.๐" 
E ๑๐๒°๑๘'๒๘.๓" 
จุดสิ้นสุด 
N ๑๕°๕'๕๔.๙"
E ๑๐๒°๑๙'๒๐.๓"

1,770,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

163 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากของเดิม
 ถึงสี่แยกบานโกรก
ขาม หมูที่ 13 ตําบล
หลุมขาว เชื่อม (ทาง
ไปวัดหนองมา) บาน
หนองมา หมูที่ 15 
ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หลุม
ขาว
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน    
N 15.279122
E 102.342336
จุดสิ้นสุด       
N 15.284134
E102.3391006
55M

1,938,000 1,938,000 1,938,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

164 กอสรางถนน คสล.
สายบานดงพลอง หมูที่
 7 ตําบลหลุมขาว ถึง
 บานหวยใหญ หมูที่ 3
 ตําบลมะคา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หลุม
ขาว
อําเภอโนน
สูง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15°13'58"
E 102°17'47"
จุดสิ้นสุด
N 15°14'35"
E 102°17'44"

3,190,000 3,190,000 3,190,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

94



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

165 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานทุง
หนองแหวน หมูที่ ๖ 
ตําบลมะคา อําเภอ
โนนไทย - บานใหม 
หมูที่ ๑๒ ตําบลโนน
ไทย อําเภอโนนไทย  
จังหวัดนคราชสีมา

อบต.มะคา
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเปนพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 7,500 ตาราง
เมตร

 จุดเริ่มตน
 N 1689716
 E 186484
จุดสิ้นสุด
N 1688935
E 185307

     2,000,000 2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

166 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
จันทรดุม หมูที่ ๑๐ 
ตําบลมะคา อําเภอ
โนนไทย - บานหนอง
กก หมูที่ ๕ ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.มะคา
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเปนพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 6,000 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1690816
E 186855
จุดสิ้นสุด
N 1690332
E 185786

     2,000,000       1,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

167 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหลุม
ปูน หมูที่ ๔ ตําบล
ถนนโพธิ์ อําเภอโนน
ไทย - บานหนองเครือ
ชุด หมูที่ 7 ตําบล
ลําคอหงส อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ถนน
โพธิ์
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 915 
เมตร คิดเปนปริมาณงาน
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
4,575 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15’16’40.777
E102’09’39.084
จุดสิ้นสุด
N15’16’26.333
E102’09’58.457

2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

95



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

168 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานวัง 
 หมูที่ 3 ตําบลบานวัง
 อําเภอโนนไทย - 
บานดานนอก หมูที่ 4
 ตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บานวัง
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไมนอยกวา 
10,400 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 812494
E 1633441
จุดสิ้นสุด
N 813196
E 1674459

     9,549,000       9,549,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

169 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองเขวา หมูที่ 5 
ตําบลคางพลู อําเภอ
โนนไทย - บานหนอง
แวง  หมูที่ 2 ตําบล
บัลลังก  อําเภอโนน
ไทย  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คางพลู
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา 875 ตร.ม. 
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา
 131.25 ลบ.ม. พรอมไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 
0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.184967
E 101.976872
จุดสิ้นสุด
N 15.185282
E 101.974977

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

170 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
กะพี้ หมูที่ 6 ตําบล
คางพลู  อําเภอโนน
ไทย - บานหนองกก  
หมูที่ 4 ตําบลหนอง
สรวง  อําเภอขาม
ทะเลสอ  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คางพลู
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา 875 ตร.ม. 
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา
 131.25 ลบ.ม. พรอมไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 
0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.100153
E 101.946838
จุดสิ้นสุด
N 15.099925
E 101.945567

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

96



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

171 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บานหนองเขวา หมูที่ 
5 ตําบลคางพลู  
อําเภอโนนไทย - บาน
หนองแจง หมูที่ 9 
ตําบลบัลลังก  อําเภอ
โนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คางพลู
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา 875 ตร.ม. 
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา
 131.25 ลบ.ม. พรอมไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 
0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.192195
E 101.976432
จุดสิ้นสุด
N 15.193853
E 101.976370

        500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

172 กอสรางถนนลาดยาง 
สายโรงฆาสัตว-
ออยชาง ตอจากถนน
เดิม ของ อบจ. 
เชื่อมตอ ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ และ
เชื่อมตอ อําเภอสีดา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,890 เมตร พรอมไหลทาง
กวาง เฉลี่ยขางละ 1.00 
เมตร หรือมีพื้น ผิวจราจรรวม
ไมนอยกวา 15,200 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
X:228973
Y:1725782
จุดสิ้นสุด
X:227167
Y:1725393  
ZONE:48

9,072,000 9,072,000 9,072,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

173 กอสรางถนน คสล. 
จากบานคึมมวง ถึงอั่ง
เปารีสอรท เชื่อมตอ
เขตเทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 593 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
X:225626
Y:1726530
จุดสิ้นสุด
X:225993
Y:1726993
ZONE:48

2,180,000 2,180,000 2,180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

174 กอสรางถนนลาดยาง 
จากบานหนอง
พะเนียด หมูที่ 3 
ตําบลบัวใหญ (สาย
หนองคอกควาย) 
เชื่อมตอเทศบาลเมือง
บัวใหญ อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,630 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
X:226949
Y:1725189
จุดสิ้นสุด
X:225785
Y:1724106
ZONE:48

5,868,000 5,868,000 5,868,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

175 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองพะเนียด 
เชื่อมบานหนอง
กระโดน ตําบลกุดจอก
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 536 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
X:227137
Y:1724749
จุดสิ้นสุด
X:227441
Y:1724519
ZONE:48

1,969,800 1,969,800 1,969,800 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

176 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนอง
พะเนียด เชื่อมตอเขต
เทศบาลเมืองบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,630 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
X:226949
Y:1725189
จุดสิ้นสุด
X:225785
Y:1724106
ZONE:48

7,188,300 7,188,300 7,188,300 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

177 กอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหวยโจด หมูที่
 6  ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมบานหนองเม็ก 
หมูที่ 9  ตําบลดาน
ชาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,920 เมตร พรอมไหลทาง
กวาง เฉลี่ยขางละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้น ผิวจราจรรวม
ไมนอยกวา 17,520 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
X:225398
Y:1731390
จุดสิ้นสุด
X:223143
Y:1730363
ZONE:48

10,512,000 10,512,000 10,512,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

178 กอสรางถนน คสล. 
จากแยกบานหวยแคน
 หมูที่ 8 ถึงสามแยก
บานทาเนิน เชื่อมตอ
เขตเทศบาลเมืองบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,173 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
X:226657
Y:1726000
จุดสิ้นสุด
X:225531
Y:1726239
ZONE:48

3,449,000 3,449,000 3,449,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

179 ซอมสรางถนนลาดยาง
 บานปาตอง หมูที่ 1 
ตําบลบัวใหญ สาย
กลางบานเชื่อม
ถนนลาดยางสายบาน
น้ําออมไป ตําบลดาน
ชาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
1,360 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
X:224151
Y:1726945
จุดสิ้นสุด
X:223817
Y:1726899
ZONE:48

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

99



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

180 ซอมสรางถนนลาดยาง
 บานปาตอง หมูที่ 1 
สายบานปาตอง ถึง
โรงพยาบาลบัวใหญ 
เชื่อมตอเทศบาลเมือง
บัวใหญ อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
1,360 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
X:224410
Y:1726289
จุดสิ้นสุด
X:224423
Y:1726513
ZONE:48

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

181 ซอมสรางถนนลาดยาง
 บานทาเนิน หมูที่ 4 
สายโรงฆาสัตว 
เชื่อมตอเทศบาลเมือง
บัวใหญ อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
1,360 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
X:225231
Y:1725687
จุดสิ้นสุด
X:225330
Y:1725939
ZONE:48

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

182 ซอมสรางถนนลาดยาง
 บานคึมมวง หมูที่ 13
 ตําบลบัวใหญ  สาย
บานคึมมวงไปคุมสวน
ผัก เชื่อมตอเทศบาล
เมืองบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
1,360 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
X:226598
Y:1727713
จุดสิ้นสุด
X:226453
Y:1727541
ZONE:48

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

100



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

183 กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลติกสคอนกรีต 
(จากสระหนองไฮ  
บานหนองเม็ก ตําบล
ดานชาง ถึงปาชาจีน
บานน้ําออม ตําบลบัว
ใหญ) อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดาน
ชาง
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 870 ม.
 หนา 0.05 ม. พรอมไหลทาง
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,220 ตร.ม

จุดเริ่มตน
15.62597
102.420652  
จุดสิ้นสุด
15.618447
102.420472

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

184 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลติกสคอนกรีต 
(จากถนน นม.ถ. 
150-02 บานหนอง
เม็ก ตําบลดานชาง 
เชื่อมบานน้ําออม 
ตําบลบัวใหญ) อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
ชาง
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 ม.  ยาว 520 ม.
  หนา 0.05 ม. พรอมไหล
ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,120 ตร.ม

จุดเริ่มตน
15.64044 
102.415815 
จุดสิ้นสุด 
15.636152 
102.417722

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

185 ปรับปรุงถนน นม.ถ. 
150-02 ดวยแอสฟล
ติกสคอนกรีต (จาก
เรือนจําบัวใหญ ถึง
บานหนองเม็ก ตําบล
ดานชาง เชื่อมตําบล
ขุนทอง) อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
ชาง
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 870 ม.
 หนา 0.05 ม. พรอมไหลทาง
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,220 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
15.62597 
102.420652 
จุดสิ้นสุด
15.618447 
102.420472

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

101



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

186 งานซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดแอสฟลติก
คอนกรีต (สายดาน
ชาง-บานหนองหญา
ปลอง) จากบานหนอง
ไผงาม-บานขามเตี้ย 
เชื่อมตําบลหนองบัว
สะอาด อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หวย
ยาง
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
6,125 เมตร ผิวจราจรหนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 49,000 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.3649.78
E 102.2209.19
จุดสิ้นสุด 
N 15.3808.41
E 102.1949.53

9,474,400 9,474,400 9,474,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

187 กอสรางถนน พรอม
ทอระบายน้ํา คสล.
ถนนขางโรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (เชื่อม 
อบต.บัวใหญ) อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เทศบาล
เมืองบัว
ใหญ 

อําเภอบัว
ใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 160
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.601238
E 102.419484
จุดสิ้นสุด
N 15.601251
E 102.417948

              815,000    ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหา
ไดถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก
สบายและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

188 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานโสกรัง - บาน
หนองบัวสะอาด 
ตําบลหนองบัวสะอาด 
เชื่อมตําบลหนองแจง
ใหญ  อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาล
ตําบล
หนองบัว
สะอาด
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1 เมตร ยาว 2,300 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1725107
E 215593
จุดสิ้นสุด 
N 1724532
E 215839

9,300,000 9,300,000 9,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

189 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานหนองบัว
สะอาด - บานโสกรัง 
เชื่อมตําบลหวยยาง  
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

เทศบาล
ตําบล
หนองบัว
สะอาด
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ไลทางขาง
ละ 1 เมตร ยาว 700 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1724532
E 215839
จุดสิ้นสุด 
N 1725107
E 215593

400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

190 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานหัวหนอง-
บานโนนติ้ว (สายเกา)
 บานสระครก หมูที่ 
10 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บัวใหญ
อําบัวบัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 25,200 ลูกบาศก
เมตร และเสริมหินคลุกกวาง 
5.00 เมตร ยาว 4,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 3,150 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
X:223850
Y:1721192
จุดสิ้นสุด
X:223857
Y:1717334
ZONE:48

1,604,000 1,604,000 1,604,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

103



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

191 กอสรางถนนคสล.
สายบานขามปอม หมู
ที่ 3 ตําบลบัวลาย - 
บานโนนเมือง หมูที่ 4
 ตําบลโนนจาน 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บัว
ลาย 
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กกวาง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 185 เมตร 
ไหลทางดินถมปรับสภาพตาม
พื้นที่

จุดเริ่มตน
N1733908
E228968 
จุดสิ้นสุด
N1734083
E228876

500,000        500,000        500,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

192 กอสรางถนนคสล.บาน
โนนเมือง หมูที่ 4 
ตําบลโนนจาน - บาน
หนองหาง หมูที่ 10 
ตําบลบัวลาย อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
จาน 
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร

15.685407
102.2827.12E

        497,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

193 กอสรางถนน คสล. 
สายหนองตะมา หมูที่
 10 ตําบลบัวลาย - 
บานหนองหาง ถึงบาน
โนนดู หมูที่ 2 ตําบล
โนนจาน อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.หนอง
บัวลาย
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 1,410 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 7,050 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
x=15.675531
y=102.488767
จุดสิ้นสุด
x=15.670767
Y=102487777

3,870,000      3,870,000     3,870,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

194 กอสรางถนนคสล.
สายบานวังโพน หมู 2
 ตําบลบัวลาย อําเภอ
บัวลาย - บานหนอง
จาน หมูที่ 4 ตําบล
หนองหวา อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บัว
ลาย 
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 737 เมตร ไหล
ทางดินถมปรับสภาพตามพื้นที่

จุดเริ่มตน
N173224
E236437
จุดสิ้นสุด
N1736339
E237238

2,000,000      2,000,000     2,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

195 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบาน
หนองเรือ หมูที่ 7 
ตําบลเมืองพะไล - 
บานวังโพน หมูที่ 2 
ตําบลบัวลาย อําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.671821
E102.524348
จุดสิ้นสุด
N15.679093
E102.527642

2,385,000      2,385,000     1,961,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

196 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานแดง
นอย หมูที่ 2 สายโคก
ปาเตี้ย ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย -
 บานแฝก หมูที่ 3 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 512 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.630932
E102.537987
จุดสิ้นสุด
N15.626303
E102.539983

748,800        748,800        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

197 กอสรางถนนคสล.
บานหนองผือ หมูที่ 2
 ตําบลหนองหวา 
(บานหนองผือ-เขต
บานคึมหญานางตําบล
วังไมแดง หมูที่ 3 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา)

อบต.หนอง
หวา
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.660180
E102.586966
จุดสิ้นสุด
N15.667383
E102.606755

7,114,000      7,114,000     7,114,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

198 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสนทาง 
บานหลุบทุม หมูที่ 4 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย เชื่อม 
บานโนนเมือง หมูที่ 2
 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.617984
E102.522460
จุดสิ้นสุด
N15.612003
E102.521980

1,078,097      1,078,097     1,756,194      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

199 กอสรางถนนคสล.
บานหนองผือ หมู 2 
ตําบลหนองหวา (บาน
หนองผือ-เขตบานฝา
ผนัง หมู 1 ตําบล
เมืองพะไล อําเภอบัว
ลาย จังหวัด
นครราชสีมา)

อบต.หนอง
หวา
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.656233
E102.572306
จุดสิ้นสุด
N15.658487
E102.554828

5,474,000      5,474,000     5,474,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

106



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

200 กอสรางถนนคสล. 
บานหนองจาน หมูที่ 
4 ตําบลหนองหวา 
(บานหนองจาน - เขต
บานหนองแวงโสกพระ
 หมูที่ 1 ตําบลหนอง
แวงโสกพระ อําเภอพล
 จังหวัดขอนแกน)

อบต.หนอง
หวา
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตรยาว 3,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 
เมตร

จุดเริ่มตน
N15.685309
E102.568333
จุดสิ้นสุด
N15.172779
E102.571728

9,027,000      9,027,000     9,027,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

201 กอสรางถนนคสล.
บานหนองหวา หมูที่ 7
 ตําบลหนองหวา 
(บานหนองหวา - เขต
บานแฝก หมูที่ 3 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
หวา
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,700 ม หนา 0.15  เมตร
 พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.632027
E102.553535
จุดสิ้นสุด
N15.615209
E102.540692

7,388,000      7,388,000     7,388,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

202 กอสรางถนน คสล. 
บานสวนหมอน หมูที่ 
9 ตําบลหนองหวา
(บานสวนหมอน - 
เขตบานโนนงิ้ว หมูที่ 
5 ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา)

อบต.หนอง
หวา
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.30 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.682655
E102.590728
จุดสิ้นสุด
N15.700969
E102.599084

6,840,000         6,840,000         6,840,000         ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

203 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต ชวงหนา
วัดปทุมวนาราม บาน
หนองหาง หมูที่ 10 
ตําบลบัวลาย ถึง บาน
โนนแดง หมูที่ 3 
ตําบลโนนจาน
อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
บัวลาย
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 623 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
กอสรางรวมไมนอยกวา 
3,738 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
x=15.674146
y=102.501052
จุดสิ้นสุด
x=15.67545
y=102.500501

2,000,000        2,000,000        2,000,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

204 กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต จากราน
ศิวิไล หมูที่ 1 ตําบล
บัวลาย-บานโนนดู 
หมูที่ 2 ตําบลโนนจาน
 อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
บัวลาย 
อําเภอบัว
ลาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 870 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
5,220 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
x=15.669441
y=102.508347
จุดสิ้นสุด
x=15.673629
y=102.501794

           4,649,000    ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหา
ไดถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก
สบายและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

205 ซอมสราง
ถนนลาดยางบานหวย
แกว หมูที่ ๙ ตําบลภู
หลวง อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม ถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข นม.
1021 ไปตําบล
มะเกลือเกา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ภูหลวง
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 12,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
lat 14.553319
long101.91825
3
จุดสิ้นสุด
lat14.561124
 
long101922346

4,230,000 4,230,000 4,230,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

206 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวทางแอสฟลท
คอนกรีตสายขาง
โรงเรียนบานหนองนก
เขียน หมูที่ 10 ตําบล
ภูหลวง เชื่อมตําบลตูม
 อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ภูหลวง
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
 5,400 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
lat 14.566160
long101.94146
3
จุดสิ้นสุด 
lat 14.572903 
long101.94485
8  

2,960,000 2,960,000 2,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

207 ซอมสรางถนนผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายทางบานนกออก-
บานหนองปลอง  จาก
บานโคกนางเหริญ 
หมูที่ 7  ตําบลเกษม
ทรัพย  ถึงบานทาน้ํา
ซับ หมูที่ 8 ตําบลนก
ออก อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ชวงที่พักสายตรจ
ตําบลเกษมทรัพย - 
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304)

อบต.เกษม
ทรัพย
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

จุดเริ่มตน
182537 E
1623244 N
จุดสิ้นสุด
178282 E
1622804 N

5,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

208 ปรับปรุงถนนลาดยาง
บานหนองศาลา หมูที่
 1 ตําบลเกษมทรัพย 
ถึงบานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง 
อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เกษม
ทรัพย
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
184288E
1624574N
จุดสิ้นสุด
186320E
1622947N

4,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

209 กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 11 บานหวยดิน
ดํา ตําบลธงชัยเหนือ -
 สายคุม 5  เชื่อมบาน
โกรกเดือนหา หมูที่ 7
 ตําบลสุรนารี อําเภอ
เมืองนครราชสีมา

อบต.ธงชัย
เหนือ
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,142 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา
 5,710 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
14.827442
102.017574
จุดสิ้นสุด
14.837895
102.017291

2,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

210 ถนนลาดยางสายไร
องุนเริ่มจากบานดูใน 
หมูที่ 16 ตําบลเมือง
ปก ตอเขตตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา  
ถึงถนนทางหลวง
หมายเลข 24

ทต.ปกธงชัย
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,370 เมตร

จุดเริ่มตน
14.44'0.94"N
102.3'16.85"E
จุดสิ้นสุด
14.44'35.62"N
102.3'8.33"E

7,700,000 7,700,000 7,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

110



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

211 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติก
 คอนกรีต สายบาน
โกรกละลาย หมูที่ 9 
ตําบลสําโรง ถึง บาน
หนองใหญ หมูที่ 7 
ตําบลครบุรี อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สําโรง
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,400 เมตร

จุดเริ่มตน
๑๔.628086
102.102706
จุดสิ้นสุด
14.614238
102.092386

6,967,000 6,967,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

212 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต หนา
โรงเรียนวัดใหมสําโรง
 บานสําโรง หมูที่ 6 
ตําบลสําโรง ถึง บาน
เกานางเหริญ หมูที่ 5
 ตําบลเกษมทรัพย  
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

อบต.สําโรง
อําเภอปก
ธงชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,684 เมตร

จุดเริ่มตน
14.646885
102.073032
จุดสิ้นสุด
14.661016
102.059833

4,889,000 4,889,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

213 กอสรางหินคลุก หมูที่
 ๖ บานเมืองดู ตําบล
โนนเพ็ด เสนสระ
สี่เหลี่ยมเชื่อมตอ 
บานหนองคู ตําบล
เมืองโดน

อบต.โนน
เพ็ด
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตรหนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน     
X๐๒๕๔๕๗๑ 
Y๑๗๓๒๑๕๓
จุดสิ้นสุด
X๐๒๕๕๔๔๐
Y๑๗๓๑๘๓๑

1,350,000 1,350,000 1,350,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

111



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

214 กอสรางหินคลุก หมูที่
 ๖   บานเมืองดู ตําบล
โนนเพ็ด เสนสระ
สี่เหลี่ยมเชื่อมตอ  
บานดอนยาว ตําบล
เมืองโดน

อบต.โนน
เพ็ด
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
1,500  เมตร หนา 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน
X๐๒๕๔๔๙๙ 
Y๑๗๓๒๔๑๗
จุดสิ้นสุด
X ๐๒๕๕๕๗๒ 
Y ๑๗๓๑๖๔๓

4,425,000 4,425,000 4,425,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

215 ยกระดับถนนดิน
พรอมลงหินคลุก จาก
หมูที่ ๔ เชื่อมตอบาน
โนนภิบาล ตําบลวัง
ไมแดง

อบต.โนน
เพ็ด
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

จุดเริ่มตน
X ๑๒๔๙๒๖๓
Y ๑๗๓๒๘๘
จุดสิ้นสุด
X๐๒๔๗๓๕๓
Y ๑๗๓๒๖๗๐

790,000 790,000 790,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

216 กอสรางถนน คสล.
บานโคกพระพัฒนา 
หมู ๑๑ ตําบลวัง
ไมแดง ถึง บานหนอง
คอกควายตําบลโนน
เพ็ด

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร

จุดเริ่มตน
N 1735501 
E 249166
จุดสิ้นสุด
N1735164
E248929

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

112



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

217 กอสรางถนน คสล.
บานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 9 ตําบลวัง
ไมแดง ถึงตําบลหัน
หวยทราย

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00  เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1732072 
E 247301
จุดสิ้นสุด
N 1730139
E 247868

3,000,000 3,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

218 กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete
 จากบานหนองสะแบง
 หมูที่ ๗ ตําบลนางรํา 
อําเภอประทาย – 
บานทุงรี ตําบลวังหิน 
อําเภอโนนแดง

อบต.นางรํา
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
15,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N๑๕.๕๒๔๗๒๑
E ๑๐๒.๖๐๗๘๙๕
จุดสิ้นสุด
N๑๕.๕๒๐๕๘๔
E ๑๐๒.๕๙๗๔๕๙

9,900,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

219 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานโกรกหิน หมูที่
 8 ตําบลหันหวยทราย
 – แยกหนองหาง 
ตําบลโนนเพ็ด อําเภอ
ประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หัน
หวยทราย
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 555 
เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 3,330 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15.628390
E 102.765480
จุดสิ้นสุด
N15.633388
E 102.675166

2,940,000 2,940,000 2,940,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

113



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

220 กอสรางถนนดินหิน
คลุกบานหนองชอง
แมว หมูที่  2 ตําบล
หันหวยทราย เชื่อม 
บานหนองพลวงนอย 
หมูที่ 9 ตําบลวัง
ไมแดง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หัน
หวยทราย
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
7,200  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N15.6411233 
E 102.6483180
จุดสิ้นสุด
N15.6498723
E 102.6440952

2,750,000 2,750,000 2,750,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

221 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนจาก
หนองคู หมูที่ 5 ไป
บานเมืองดู ตําบลโนน
เพ็ด

อบต.เมือง
โดน
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
48P 252362
UTM1730962
จุดสิ้นสุด
48P 252628
UTM1731022

3,002,900 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

222 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจาก
บานหนองคู หมูที่ 5 
ไปบานหนองขาม หมู
ที่ 10 (ตําบลหนอง
พลวง)

อบต.เมือง
โดน
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
48P256436
UTM1729986
จุดสิ้นสุด
48P256258
UTM1728899

3,428,200 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

223 กอสรางถนนลาดยาง 
หรือคสล.สายบาน
หนองแสง-บานละเลิง
หิน-สามแยกโนนนอย 
เขตอําเภอชุมพวง 
และอําเภอพิมาย

อบต.โคก
กลาง
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,500 เมตร

จุดเริ่มตน
15 29' 13.54N
102 43' 
37.40"E 
จุดสิ้นสุด
15 29' 11.60"N
102 43' 04.79"E

15,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

224 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสาม
แยกวัดบานกระโตน  
เขตเทศบาลตําบล
ประทาย - สามแยก
บานนางิ้ว หมูที่ 3  
ตําบลประทาย (เชื่อม
เขต อบต.ประทาย)

เทศบาล
ตําบล
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,005 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางหินคลุก กวาง
ขางละ 1 เมตร

จุดเริ่มตน
N 254172
E 1718106
จุดสิ้นสุด 
N 253408 
E 1719320

4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

225 เสริมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต บาน
ขนงพระกลาง ตําบล
ขนงพระ เชื่อมตําบล
หนองน้ําแดง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา (ถนน
สายทางบานขนงพระ
กลาง ถึงเขตตําบล
หนองน้ําแดง)

อบต.ขนง
พระ
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
47P0763336
UTM1610689
จุดสิ้นสุด
47P0761641
UTM1616056

        3,381,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

226 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองหมาก หมูที่
 2 ตําบลคลองมวง 
เชื่อมบานคลองมะคา
หิน ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.คลอง
มวง
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,350 เมตร

จุดเริ่มตน
47p 0785003 
1613705
จุดสิ้นสุด 
47p 0786587 
1612897

6,130,000 6,130,000 6,130,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

227 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานโปงวัวแดง หมูที่ 
6 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง เชื่อม
เขตบานไทรงาม 
ตําบลระเริง อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คลอง
มวง
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,335 เมตร

จุดเริ่มตน
47p 0791439
1625728
จุดสิ้นสุด
47p 0793016
1619425

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

228 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานคลองสมบูรณ 
หมูที่ 7 ตําบลคลอง
มวง เชื่อมเขตบานหิน
ดาด ตําบลวังไทร 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.คลอง
มวง
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
47p 0779997
1621992
จุดสิ้นสุด
47p 0781130
1623498

5,220,000 5,220,000 5,220,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

229 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองผักบุง หมูที่
 15 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง เชื่อม
บานหนองกระจง 
ตําบลระเริง อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.คลอง
มวง
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

จุดเริ่มตน
47p 0787138
1614926
จุดสิ้นสุด
47p 0788733
1615986

5,200,000 5,200,000 5,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

230 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองไทรเหนือ 
หมูที่ 19 ตําบลคลอง
มวง เชื่อมตําบลวังไทร
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.คลอง
มวง
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00  เมตร ยาว 
2,150 เมตร

จุดเริ่มตน
47p 0783248
1619937
จุดสิ้นสุด
47p 0783449
1621981

5,600,000 5,600,000 5,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

231 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองไทรเหนือ 
หมูที่ 19 ตําบลคลอง
มวง เชื่อมบานมอ
ทรายทอง ตําบลวังไทร
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.คลอง
มวง
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,650 เมตร

จุดเริ่มตน
47p 0784337
1619896
จุดสิ้นสุด
47p 0784529
1622371

9,630,000 9,630,000 9,630,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

232 ซอมสรางถนนลาดยาง
 บานวังกะทะ ตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง เชื่อมบานซับ
ปลากั้ง ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
กะทะ
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14.531579
101.645187
จุดสิ้นสุด
14.542189
101.665234

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

233 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต บานหนอง
ขวาง ตําบลวังกะทะ 
เชื่อมบานหนองซอม 
ตําบลโปงตาลอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
กะทะ
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14.535396
101.602996
จุดสิ้นสุด
14.521883
101.620135

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

234 กอสรางถนนลาดยาง 
จากวังกะโล หมูที่ 9 
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง - บานซับ
ปลากั้ง ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
กะทะ
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14.537488
101.689718
จุดสิ้นสุด
14.555469
101.673136

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

235 กอสรางถนนลาดยาง 
จากวังกะโล หมูที่ 9 
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง - บานยุบอี
ปูน อําเภอวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
กะทะ
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14.490486
101.711248
จุดสิ้นสุด
14.470554
101.698759

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

236 กอสรางถนนลาดยาง 
จากบานคลองอีเฒา 
หมูที่ 8 ตําบลวังกะทะ
 อําเภอปากชอง- 
บานหนองไมแดง 
ตําบลวังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.วัง
กะทะ
อําเภอปาก
ชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14.482829
101.718547
จุดสิ้นสุด
14.480610
101.743040

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

237 งานเสริมผิวแอสฟลท
คอนกรีต (สายคลอง
ซอย 6 ซาย) บานโนน
โซงโลง หมูที่ 2 ตําบล
ดงใหญ อําเภอพิมาย 
ถึง บานกราด ตําบล
หนองหลัก อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดงใหญ
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร

จุดเริ่มตน
N1705549
E250224
จุดสิ้นสุด  
N1704502
E251715

10,000,000      10,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

238 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายคลอง
ซอย 6 ซาย) จากบาน
โนนกระเพรา หมูที่ 
15 ตําบลดงใหญ ถึง 
บานแทน ตําบลประ
สุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดงใหญ
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
 7,500 ตารางเมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N1703374
E248502
จุดสิ้นสุด
N1703443
E 249753

4,500,000 4,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

239 กอสรางถนน คสล. 
สายสวนเศษฐกิจ
พอเพียงบานดง หมูที่
 13 - ตําบลรังกาใหญ
  อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ในเมือง
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร

จุดเริ่มตน 
N15.162848 
E102.514595 
จุดสิ้นสุด
N 15.173511
E 102.511544

2,724,000 2,724,000 2,724,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

240 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานดง
 หมูที่ 13 - ตําบล
นิคมสรางตนเอง  
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ในเมือง
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.164600 
E 102.499525 
จุดสิ้นสุด
N 15.157565
E 102.495277

1,945,000 1,945,000 1,945,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

241 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานสวย หมูที่ 3 -
 ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ในเมือง
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.216896
E 102.507170
จุดสิ้นสุด
N 15.217092
E 102.516061

1,670,000 1,670,000 1,670,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

242 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ทุงพิกุลทอง หมูที่ 10
 ตําบลชีวาน – บาน
คอนเมือง หมูที่ 2 
ตําบลเทพาลัย อําเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ในเมือง
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 2,800 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 1697992 
E 235000 
จุดสิ้นสุด
N 1697857 
E 234262

1,764,000 1,764,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

243 กอสรางถนน คสล. 
สายพุทรา ถึง บานงิ้ว
 หมูที่ 1 บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ เชื่อม
 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.รังกา
ใหญ
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,338 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,690 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
UTM
0237788 E
1686235 N
(ตอถนน คสล. เดิม
บริเวณฝายตัวเอ็ม)
จุดสิ้นสุด 
UTM 48P
0237925 E
1687532 N
(ชวงแนวแบงเขต
ตําบล)

3,866,820 3,866,820 3,866,820 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

121



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

244 กอสรางถนน คสล. 
สายทางทาเยี่ยม ถึง 
สะพานขอน บานตะ
ปน ตําบลรังกาใหญ 
เชื่อม ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.รังกา
ใหญ
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,356 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
9,424 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
UTM 48P
0236004E
1684090N
จุดสิ้นสุด
UTM 48P
0235560E
1685917N

5,447,072 5,447,072 5,447,072 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

245 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง สะพานทา
จาน ถึง คลองหนอง
โบสถ บานรังกาใหญ 
ตําบลรังกาใหญ เชื่อม
 ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.รังกา
ใหญ
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,417 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
5,668 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
UTM 48 P 
0234742 E
1684571 N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P 
0234478 E
1685938 N

3,276,104 3,276,104 3,276,104 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

246  กอสรางถนน คสล.
บานงิ้วพัฒนา หมูที่ 
10 (สายบานงิ้ว
พัฒนา-บานพุทรา 
ตําบลรังกาใหญ) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ทา
หลวง
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N1681281
E227420
จุดสิ้นสุด
N1681072 
E228080

5,225,000     5,225,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

122



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

247  กอสรางถนน คสล.
สายฝายทาจิบ บาน
หัวทํานบ หมูที่ 7 ถึง 
(วังตาเตอะ) บาน
ทองหลาง หมูที่ 12 
ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สัมฤทธิ์
อําเภอพิมาย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 6,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 1680020
E 225429
จุดสิ้นสุด
N 178581 
E 225370

3,000,000      3,000,000     3,000,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

248 กอสรางถนน Cape 
seal พื้นทางดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายบานหวยยางใต 
จํานวน 3 ชวง 
ชวงที่ 1 บานผูชวย
เฒา หมูที่ 5 ตําบล
สระพระ - บานชายพะ
เนา หมูที่ 3 ตําบลพัง
เทียม 
ชวงที่ 2 เชื่อมตอบาน
ปาเพกา หมูที่ 20 
ตําบลพังเทียม 
ชวงที่ 3 เชื่อมตอบาน
โคกเพชร หมูที่ 16 
ตําบลทัพร้ัง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.สระพระ
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,500 ตาราง
เมตร 
ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,000 ตาราง
เมตร 
ชวงที่ 3  กวาง 5.00  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 5,000 ตาราง
เมตร

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน
N 15.333294  
E 101.987448
จุดสิ้นสุด
N15.325548 
E 101.991019
ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน
N 15.337088 
E 101.988286
จุดสิ้นสุด 
N 15.332077 
E 101.994318 
ชวงที่ 3 จุดเริ่มตน
N 15.333335
E 101.989604 
จุดสิ้นสุด 
N 15.343613 
E 101.994746

   10,000,000    10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

123



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

249 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
จากบานหนองกก หมู
ที่ 8 ตําบลพังเทียม 
เชื่อมตอ บานบุเขวา 
หมูที่ 6 ตําบลหนอง
หอย อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.พัง
เทียม
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร พื้นที่ 12,000
 ตรม. หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15346 
E 102038 โซน 
48
จุดสิ้นสุด
N 15347 
E 102055 โซน 
48

     8,064,000       8,064,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

250 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีตคอนกรีต
บานหนองหอย หมูที่ 
1 - บานโคงสําโรง 
หมูที่ 4 ตําบลหนอง
หอย  อําเภอพระ
ทองคํา เชื่อมตอบาน
หนองโพธิ์ ตําบลชีวึก 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
หอย
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร  ไหลทาง
ขางละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.05 เมตร ยาว 3,420 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
27,360 ตารางเมตร พรอม
วางทอ คสล. ขนาด 1 เมตร 
จํานวน 2 แถว ๆ ละ 12 ทอน

จุดเริ่มตน
N 15.306775
E102.065633
จุดสิ้นสุด
N 15.316814 
E102.093645

      6,725,000      6,725,000       6,725,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

251 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานมาบกราด หมูที่ 6
 ตําบลมาบกราด สาย
ทางเดิ่นใหญ - เชื่อม
บานหวยสามขา หมูที่
 11 ตําบลทัพร้ัง 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.มาบ
กราด
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
14,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.372220 
E 101.914782
จุดสิ้นสุด 
N 15.395110 
E 101.907367

     9,600,000       9,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

252 ขยายทางลาดยาง 
บานกุดไผ หมูที่ 8 
ตําบลทัพร้ัง เชื่อม
บานทํานบพัฒนา หมู
ที่ 3 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 15.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 821448E
1702264E
จุดสิ้นสุด
47 P 821977E
1702312E

   10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

253 กอสรางถนนลาดยาง
แคฟซีล บานหนอง
หอย หมูที่ 1 ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา เชื่อม
ตําบลสายออ อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
หอย
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 
1,950 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.03995 
E102.151371 
จุดสิ้นสุด
N15.298193
E102.036604

      4,250,000      4,250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

254 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานมาบกราด หมูที่ 6
 ตําบลมาบกราด รหัส
สายทางหลวงทองถิ่น 
นม.ถ243-13 สาย
ทางสามแยกทํานบ
พระ อางหวยดอนปูน 
สามแยกนานายสง 
เชื่อมบานหวยสามขา
 หมูที่ 11 ตําบลทัพรั้ง
 อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
มาบกราด
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,285 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
11,425 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.382176 
E 101.918058
จุดสิ้นสุด 
N 15.399297
E 101.913250

     7,860,000       7,860,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

255 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
ตําบลทัพร้ัง หมูที่ 14 
เชื่อมตอ หมูที่ 18 
บานหินยางสามตน 
ตําบลพังเทียม อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

จุดเริ่มตน
48 P 178426E
1702373N
จุดสิ้นสุด
48 P 178812E
1700079N

      2,500,000      2,500,000       2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

126



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

256 กอสรางถนนลาดยาง
แคฟซีล หมูที่ 1 บาน
หนองหอย ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา เชื่อมตอ
บานหวยสมบูรณ 
ตําบลชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
หอย
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00  เมตร ยาว 
3,400 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.323786 
E102.062826 
จุดสิ้นสุด
N15.33018
E102.078494

      4,250,000    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

257 กอสรางถนนลาดยาง
แคฟซีล หมูที่ 7 
บานตลุกชั่งโค ตําบล
หนองหอย อําเภอ
พระทองคํา เชื่อมตอ
บานโนนละหุง ตําบล
ชีวึก อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
หอย
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.335286 
E102.057582
จุดสิ้นสุด
N15.348870 
E102.069576

      3,500,000      3,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

258 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานมาบกราดพัฒนา 
หมูที่ 2 ตําบลมาบ
กราด รหัสสายทาง
หลวงทองถิ่น นม.ถ
243-16 สายทาง
แยกอางหวยดอนปูน 
หนองขาวนก เชื่อม
บานหวยสามขา หมูที่
 11 ตําบลทัพร้ัง 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
มาบกราด
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
14,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.385038 
E 101.917645
จุดสิ้นสุด 
N 15.403000 
E 101.912027

     9,600,000       9,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

259 กอสรางถนนลาดยาง
สายเดิ่นตะโก-โนนลอย
 หมูที่ 4 ตําบลทัพร้ัง 
เชื่อมตอบานพระงาม 
หมูที่ 14 ตําบลหนอง
หอย อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
48 P 178253E 
1704376 N
จุดสิ้นสุด
48 P 179553E 
1707629 N

     2,500,000       2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

260 กอสรางถนนลาดยาง
สายโกรกมะขามปอม -
 โนนงิ้วหมูที่ 19 
ตําบลทัพร้ัง เชื่อมตอ
บานหนองเขวา หมูที่ 
5 ตําบลมาบกราด 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 819072E 
1707278 N
จุดสิ้นสุด
47 P 817295E 
1707217 N

     2,000,000       2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

261 ซอมแซมถนนลาดยาง
 บานโนนสูง หมูที่ 14
 ตําบลทัพรั้ง เชื่อมตอ
 บานบุเขวา หมูที่ 6 
ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

จุดเริ่มตน
48 P 179214E 
1703076N
จุดสิ้นสุด
48 P 182193E 
1703185N

   10,500,000    10,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

262 ซอมแซมถนนลาดยาง
สายกุดไผ หมูที่ 8 
ตําบลทัพร้ัง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา - 
เชื่อมตอบานดอน
เปลาพัฒนา ตําบลรัง
งาม  อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูมิ

อบต.
ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 818411E 
1703111N
จุดสิ้นสุด
47 P 817112E 
1704538N

     4,500,000       4,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

129



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

263 กอสรางถนนลาดยาง
สายเต็งเตี้ย หมูที่ 12 
ตําบลทัพร้ัง เชื่อมตอ 
บานโคกสุวรรณ หมูที่
 1 ตําบลมาบกราด 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 816637E 
1706294N
จุดสิ้นสุด
47 P 813711E 
1706821N

     1,500,000       1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

264 กอสรางถนนลาดยาง 
บานกุดไผ หมูที่ 8 
ตําบลทัพร้ัง เชื่อมตอ
บานทํานบพัฒนา หมู
ที่ 3 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 15.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 812977E 
1702312N
จุดสิ้นสุด
48 P 
1788848E 
1702606N

   10,000,000    10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

265 กอสรางถนนลาดยาง
บานโนนงิ้ว หมูที่ 15 
ตําบลทัพร้ัง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานดอนเปลาพัฒนา 
ตําบลรังงาม อําเภอ
เนินสงา จังหวัดชัยภูมิ

อบต.ทัพรั้ง
อําเภอพระ
ทองคํา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 816238E 
1709665N
จุดสิ้นสุด
47 P 813942E 
1710671N

        2,500,000       2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

266 กอสราง คสล. สาย
ทางบริเวณเลียบคลอง
ชาง เชื่อมตอตําบล
หมื่นไวย หมูที่ 3 
ตําบลบานเกาะ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
เกาะ
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
716 เมตร หนา 0.15 เมตร
 และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,580 ตร.ม. งาน
ดินถมคันทางกวาง 5.00 
เมตร ยาว 269 เมตร ถมสูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร และ/หรือ
มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 
1,345 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
190131 E 
1661578 N 
จุดสิ้นสุด
189583 E 
1661653 N

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

267 กอสรางถนน คสล.
เลียบตะคองเกาฝงทิศ
ใต จากหมูที่ 8 ตําบล
มะเริง เชื่อมเขตตําบล
หัวทะเล อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.มะเริง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 5,200
 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางหินคลุกบดทับแนนทั้ง
สองขาง กวางขางละ 0.25 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 14.989214
E 102.165775
จุดสิ้นสุด
N 14.983931 
E 102.155773

3,445,000 3,445,000 3,445,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

268 กอสรางถนน คสล. 
จากสะพานขามลําตะ
คองเกา บานกระทอน
 หมูที่ 8 ตําบลมะเริง 
เชื่อมตอถึงเขต ตําบล
พะเนา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.มะเริง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 910 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 3,640.00 ตร.ม.
 หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินคลุกบดทับแนนทั้ง 2 ขาง
 กวางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 14.990349 
E 102.168552
จุดสิ้นสุด
N 14.988860 
E 102.175117

2,411,400 2,411,400 2,411,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

269 กอสรางถนน คสล.หมู
ที่ 9 บานนาตม (ซอย
 อบต.บันเทิง ถึง ผอ.
ประกาย ตําบลปรุ
ใหญ) อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
กระทุม
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.017668  
E 102.057617
จุดสิ้นสุด 
N 15.014818  
E 102.054446

1,250,000 1,250,000 1,250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

270 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจาก
หมูบาน ถึง ลําชองโค 
(บานโนนมะกอก หมูที่
 14 ) ตําบลหนองระ
เวียง เชื่อมตอ ตําบล
ทาจะหลุง อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองระ
เวียง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.940998 
E 102.225533 
จุดสิ้นสุด
N 14.934713 E 
102.229625

2,973,200 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

271 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
สมอ ตําบลหนองระ
เวียง เชื่อมตําบล
หนองบัวศาลา (บาน
หนองสมอ หมูที่ 13) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองระ
เวียง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.9134 
E 102.1824
จุดสิ้นสุด
N 14.9100 
E 102.1741

3,935,900 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

272 กอสรางสะพาน คสล.
 ผิวจราจรกวาง 7.00 
เมตร เชื่อมตอตําบล
บานโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พะเนา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 30 
เมตร

จุดเริ่มตน
15- 0’- 29.99” 
102 - 12 - 
18.33”
จุดสิ้นสุด 
15- 0’- 30.93” 
102- 12 - 
18.08”

4,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ประชาชนไดรับ
การแกไขปญหาความ
เดือดรอนของราษฎร
ในการใชเสนทาง
สัญจร
2.ประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3.ประชาชนไดลด
ตนทุนคาใชจาย และ
ระยะเวลาขนสง
พืชผลทางการเกษตร

สํานักการชาง

273 กอสรางถนนแบบผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคอนอินทร
 หมูที่ 4 สายทางเสน
เลียบคลองสงน้ํา
ชลประทาน (ตอจาก
ของเดิม) เชื่อมตําบล
มะเริง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พะเนา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,100 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 14° 59'11"E
102°10'40"N
จุดสิ้นสุด 
N 14° 59'11"E
102°10'29"E

948,000 948,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

274 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานใหมยองแยง หมูที่
 9 สายทางเสนเลียบ
คลองชลประทานไป
เชื่อมตําบลหนองระ
เวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พะเนา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15° 00'00"E
102°13'00"N
จุดสิ้นสุด 
N 15° 00'00"E
102°12'39"E

2,520,000 2,520,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

133



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

275 กอสรางถนนแบบผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบาน
หนองพลวงนอย หมูที่
 3 ตําบลโพธิ์กลาง 
เชื่อมตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.โพธิ์กลาง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 1.00 เมตร 

จุดเริ่มตน
N๑๔.๘๙๒๓๐๗
E๑๐๒.๑๒๐๐๘
จุดสิ้นสุด
N๑๔.๘๘๒๑๘๕
E๑๐๒.๑๒๓๔๘

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

276 ซอมสรางและเสริมผิว
จราจรแบบ Asphaltic
 Concrete สายทาง
จากสี่แยกหนองปรือ 
หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์
กลาง เชื่อมตําบล
หนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โพธิ์กลาง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ชวงที่ 1
กอสรางถนน กวาง 7.00 
เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร 
ชวงที่ 2
กอสรางถนน กวาง 5.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน ชวงที่ ๑
N๑๔.๕๖๓๗๐๑
E๑๐๒.๖๑๙๕๙
จุดสิ้นสุด
N๑๔.๕๕๓๗๒๘
E๑๐๒.๖๑๕๘๖
จุดเริ่มตน ชวงที่ ๒
N๑๔.๕๕๓๗๒๘
E๑๐๒.๖๑๕๘๖
จุดสิ้นสุด
N๑๔.๕๕๑๙๖๘
E๑๐๒.๖๑๐๐๓

7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

277 กอสรางถนนแบบผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองไผ 
หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์
กลาง เชื่อมตําบล
หนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โพธิ์กลาง
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
238 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N๑๔.๕๕๓๗๒๘
E๑๐๒.๖๑๕๘๖
จุดสิ้นสุด
N๑๔.๕๕๓๖๙๕
E๑๐๒.๖๒๓๒๗

658,700 658,700 658,700 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

278 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายไพฑูล 
ติดสนามกีฬา ทต.พุด
ซา บานมะเดื่อหมูที่ 1
 - บานซาด หมูที่ 1 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน  
N 15.0200
E 102.0154
จุดสิ้นสุด  
N 15.0204
E 102.0154

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

279 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเหล็ก สาย
นาทราย บานมะเดื่อ 
หมูที่ 1 - บานซาด 
หมูที่ 1 (ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา) 
ทต.พุดซา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0217
E 102.0211
จุดสิ้นสุด
N 15.0220
E 102.00205

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

280 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหมืองลาว หมูที่ 
2  บานพุดซา ตําบล
พุดซา –  หมูที่ 9 
บานนาตม (ตําบล
หนองกระทุม) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0201
E 102.0311
จุดสิ้นสุด
N 15.0200
E 102.0315

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

281 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบึงพุดซา บานพุด
ซาริมบึง หมูที่ 3 - 
บานซาด หมูที่ 1 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0221
E 102.0213
จุดสิ้นสุด
N 15.0225
E 102.0210

485,900 485,900 485,900 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

282 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเดชอุดม บาน
ดอนกระทิง หมูที่ 4 –
 บานกําปง หมูที่ 8 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน  
N 15.0243
E 102.0255
จุดสิ้นสุด
N 15.0248
E 102.0257

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

283 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากที่ดินนางภัทจิ
รารัตน สุวรรณฉวี ถึง
ที่ดิน นางพัชรวรรณ 
โหมดสําราญ บานบุ
กระถิน หมูที่ 5 – 
บานบึงตะโก หมูที่ 7 
(ตําบลพลกรัง) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน  
N 15.0151
E 102.0135  
จุดสิ้นสุด
N 15.0157
E 102.0133

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

284 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองถึง
บานนายอุดม หมั่นสี
ชุม บานละลมโพธิ์ 
หมูที่ 8 – บานนาตม 
หมูที่ 9 (ตําบลหนอง
กระทุม) บานคนชุม 
หมูที่ 1 ตําบลปรุใหญ
 ทต.พุดซา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0035
E 102.0220
จุดสิ้นสุด
N 15.0037
E 102.0226

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

285 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองหกถึง
สะพานเหล็ก บาน
ตะโก หมูที่ 7 – บาน
นาตม หมูที่ 9 (ตําบล
หนองกระทุม) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0110
E 102.0215
จุดสิ้นสุด
N 15.0109
E 102.0221

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

286 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนาวัดศีรษะชาง
ถึงบานนายธนู บาน
ศีรษะชาง หมูที่ 10 -
 บานซาด หมูที่ 1 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา) ทต.พุด
ซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0241
E 102.0240
จุดสิ้นสุด
N 15.0244
E 102.0235

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

287 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกิ่งกาญจน บานเข
วา หมูที่ 11 – บาน
ซาด หมูท่ี 1 (ตําบล
กําปง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา) 
ทต.พุดซา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0340
E 102.0246
จุดสิ้นสุด
N 15.0305
E 102.0349

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

288 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายอํานาจ
ถึงหลังโรงงานลองจิ้น
 บานหนองยารักษ 
หมูที่ 12 – บานซาด 
หมูที่ 1 (ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา) 
ทต.พุดซา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0302
E 102.0353
จุดสิ้นสุด
N 15.0305
E 102.0349

484,100 484,100 484,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

289 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานปูตู บานเขวา
 หมูที่ 11 – บานซาด
 หมูที่ 1 (ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย) ทต.
พุดซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 400 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0302
E 102.0353
จุดสิ้นสุด
N 15.0352
E 102.0245

247,600 247,600 247,600 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

140



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

290 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานนางสีพลถึง
ซุมประตูวัดลําโพง 
บานลําโพง หมูที่ 13 
 - บานกําปง หมูที่ 8 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย) ทต.พุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
182 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 728 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0321
E 102.0421
จุดสิ้นสุด
N 15.0326
E 102.0424

444,100 444,100 444,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

291 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตะแบก 
บานนอย หมูที่ 14 –
 บานตาทาว หมูที่ 6  
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 780 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0124
E 102.0139
จุดสิ้นสุด
N 15.0120
E 102.0135

487,100 487,100 487,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

292 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางสมัยถึง
บานนายรําพรรณ 
บานละลมเหนือ หมูที่
 15 – บานพลกรัง 
หมูที่ 1 (ตําบลพลกรัง)
 ทต.พุดซา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 795 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0018
E 102.0147
จุดสิ้นสุด
N 15.0023
E 102.0142

497,600 497,600 497,600 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

293 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสุบินถึง
ที่ดินนายสําราญ บาน
ดอนพัฒนา หมูที่ 16
 – บานนาตม หมูที่ 9 
(ตําบลหนองกระทุม) 
ทต.พุดซา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0236
E 102.0308
จุดสิ้นสุด
N 15.0236
E 102.0314

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

294 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานลําโพงใต 3 
บานลําโพงใต หมูที่ 
18- บานกําปง หมูที่ 
8 (ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย) ทต.พุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0326
E 102.0417
จุดสิ้นสุด
N 15.0321
E 102.0416

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

295 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานลําโพงใต ซอย
 11 บานลําโพงใต 
หมูที่ 18 - บานกําปง
 หมูที่ 8 (ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย) ทต.
พุดซา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0347
E 102.0409
จุดสิ้นสุด
N 15.0345
E 102.0408

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

296 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปาชา บานดอน
กระทิง หมูที่ 4 – 
บานกําปง หมูที่ 8 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย) ทต.พุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 775 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0300
E 102.0247
จุดสิ้นสุด
N 15.0258
E 102.0251

488,400 488,400 488,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

297 กอสรางถนนผิวจราจร
แอลฟลทติกคอนกรีต 
สายลําโพงใต 2 บาน
ลําโพงใต หมูที่ 18 – 
บานกําปง หมูที่ 8 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย) ทต.พุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
360 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
1,440 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0319
E 102.0407
จุดสิ้นสุด
N 15.0330
E 102.0409

496,800 496,800 496,800 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

298 กอสรางถนนผิวจราจร
แอลฟลทติกคอนกรีต 
สายประสารมิตร บาน
ลําโพง หมูที่ 13 – 
บานกําปง หมูที่ 8 
(ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย) ทต.พุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
289 เมตร หนา 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา 
1,440 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.0335
E 102.0419
จุดสิ้นสุด
N 15.0342
E 102.0415

498,500 498,500 498,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

143



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

299 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยคูกลาง
 บานมะคาพัฒนา หมู
ที่ 10 ตําบลบานโพธิ์ 
เชื่อมตําบลตลาด 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.บานโพธิ์
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 4,000 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกกวาง 0.15 เมตร 
หนา 0.20 เมตร สองขางทาง
 ปริมาตรหินคลุกไหลทางไม
นอยกวา 60 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
48P 198150
1663366
จุดสิ้นสุด
48P 197314
1663065

2,135,000 2,135,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

300 กอสรางถนน คสล. 
ซอยหนองแฝก บาน
ลองตอง หมูที่ 9 
ตําบลบานโพธิ์ 
เชื่อมตอกับ ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.บานโพธิ์
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 865 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 3,460
 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวาง 
0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร
 สองขางทาง ปริมาตรหินคลุก
ไหลทางไมนอยกวา 173 
ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
48P 199631
1665167
จุดสิ้นสุด
48P 198839
1665468

2,240,000 2,240,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

301 กอสรางวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สาย อบจ.นม. 
01206) บริเวณถนน
ยุทธศาสตร จากตลาด
สามแยกมะขามเฒา 
หมูที่ 5 ถึงบานยาง
นอย หมูที่ 11 ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.บานใหม
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

วางทอระบายน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 
ระยะทาง 2,800 เมตร 
พรอมบอพัก คสล. 426 บอ

จุดเริ่มตน
48P
E 14.960449 
N 102.021929

จุดสิ้นสุด
48P
E 14.949974 
N 102.01191

14,502,500 14,502,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

144



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

302 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายอนุชิต 
พรหมขวัญจิตร หมูที่ 
6 บานหนองโสมง 
ตําบลหนองบัวศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา – ทาง
หลวงหมายเลข 290
 หมูที่ 10 บานหนอง
สระธาร ตําบลดาน
เกวียน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หนอง
บัวศาลา
อ.เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 
4,800.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 14.870117
E 102.155401
จุดสิ้นสุด
N 14.870187
E 102.145719

2,736,000 2,736,000 2,736,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

303 กอสรางถนน คสล. 
เลียบทางรถไฟ  บาน
หัวทะเลถึงบานพะไล 
ตําบลหัวทะเล เชื่อม
ตําบลมะเริง

ทต.หัวทะเล
อําเภอ
เมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,894 
เมตร หนา 0.20 เมตร มีพื้นท่ี
ไมนอยกวา 11,364 ตาราง
เมตร พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง 
(เปนโครงการที่มีคาใชจาย
เกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิเหนือพื้นดิน 
ตามหนังสือเทศบาลตําบลโคก
กรวด ที่ นม 52107/1095 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
เทศบาลตําบลหัวทะเล จะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันฯ ดังกลาว)

จุดเริ่มตน 
14˚58́15˝N
102˚0746˝E
จุดสิ้นสุด
14˚58́23˝N
102˚08́46˝E

29,427,000 29,427,000 29,427,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

304 กอสรางถนน คสล.
สายบานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 7 ถึงบานปลัก
แรต ตําบลดอนมัน 
อําเภอประทาย 
สําหรับบานโนน
สมบูรณ หมูที่ 7 
ตําบลละหานปลาคาว
 อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ละหาน
ปลาคาว 
อําเภอเมือง
ยาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 155 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล
ทางขางละ ๐.๒๐ เมตร มี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
4.65 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน 48p 
15.502448713724
819
102.85128280520
439
จุดสิ้นสุด 48p
15.503619311874
63
102.85052608698
606

      1,200,000      1,200,000       1,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

305 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนอง
คลอง หมูที่ 17  
ตําบลชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย เชื่อม
บานหนองสรวง ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชองแมว
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาณคอนกรีต 
2,700  ลบ.ม.  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 
18,000  ตารางเมตร พรอม
ลงไหลดินถม ขางละ  0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1687499
E 272736
จุดสิ้นสุด
N 1686357
E 269956

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

306 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานใหม
สามัคคี หมูที่ 15  
ตําบลชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย เชื่อม
บานเขวา ตําบลโนน
ยอ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชองแมว
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร  มีปริมาณคอนกรีต 
2,700  ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 18,000
 ตารางเมตร พรอมลงไหลดิน
ถม ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1691616
E 268520
จุดสิ้นสุด 
N 1695102
E 268224

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

146



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

307 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดง
หลบ หมูที่ 7  ตําบล
ชองแมว อําเภอลําทะ
เมนชัย เชื่อม ตําบล
โนนรัง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชองแมว
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาณคอนกรีต  
11,500  ลบ.ม. หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 
1,715 ตารางเมตร พรอมลง
ไหลดินถม ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1691638
E 269450
จุดสิ้นสุด 
N 1691499
E 267873

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

308 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดง
หลบ หมูที่ 7 จาก
บานผูใหญคํารนณ 
ตําบลชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย เชื่อม 
ตําบลโนนยอ อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ชองแมว
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,146 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาณคอนกรีต  
5,730  ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 860 
ตารางเมตร พรอมลงไหลดิน
ถม ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1691616
E 268520
จุดสิ้นสุด 
N 1691615
E 528520

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

309 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปอ
แดง หมูที่ 10  ไปหมู
ที่ 13  บานสี่เหลี่ยม
นอย ตําบลชองแมว  
เชื่อม ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชองแมว
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
7,873 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงไหลดินถม ขาง
ละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1687366
E 274788
จุดสิ้นสุด
N 1691272
E 271530

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

310 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายทาง
บานออ หมูที่ 13 – 
บานหนองดู หมูที่ 10 
 ตําบลบานยาง
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.บานยาง
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ไหลทางขางละ
 1 เมตร

N15.12.563
E102.56.419

4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

311 กอสรางถนนหินคลุก 
บานยางงามพัฒนา 
หมูที่ 20 ตําบลวังหมี 
เชื่อม บานวังขอน 
ตําบลระเริง อําเภอวัง
น้ําเขียว อําเภอวังน้ํา
เขียว

อบต.วังหมี
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน จุดที่ 1 
14.466800 
101.4601   
จุดสิ้นสุด
14.46843 
101.802583 
จุดเริ่มตน จุดที่ 2
14.433016 
101.798281 
จุดสิ้นสุด
14.470917 
101.796300

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

312 กอสรางถนนแอสฟลท
ติก คอนกรีต สายบาน
คลองไทร  หมูที่ 9 
ตําบลไทยสามัคคี  
เชื่อม ตําบลอุดมทรัพย
 อําเภอวังน้ําเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ไทย
สามัคคี
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

พื้นที่ไมนอยกวา 3,750 ตร.ม
 ยาว 750 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
 47P        
816111 E      
1590075N     
จุดสิ้นสุด
 47P        
816781E
1589728N

1,620,738 1,620,738 1,620,738 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

313 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานปฏิรูปที่ดิน 
หมูที่ 3 ตําบลไทย
สามัคคี  เชื่อม ตําบล
อุดมทรัพย อําเภอ     
 วังน้ําเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ไทย
สามัคคี
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ถนนหินคลุกพื้นที่ไมนอยกวา
 4,200 ตร.ม. ยาว 700 
เมตร

จุดเริ่มตน
 47P
809582E 
1594793N 
จุดสิ้นสุด
47P        
809736E 
1595258N

527,482 527,482 527,482 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

314 ซอมแซมถนนหินคลุก
สายบานสุขสมบูรณ 
หมูที่ 2 ตําบลไทย
สามัคคี  เชื่อม ตําบล
วังน้ําเขียว  อําเภอ     
  วังน้ําเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ไทย
สามัคคี
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ถนนหินคลุกพื้นที่ไมนอยกวา
 24,100 ตร.ม. ยาว 4,820
 เมตร

จุดเริ่มตน
47P 
817268.87ม. 
ตะวันออก    
1587371.53ม   
จุดสิ้นสุด
47P 
812647.33ม. 
ตะวันออก 
1587632.18ม

3,103,910 3,103,910 3,103,910 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

315 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทคอนกรีต 
สาย แยกทางหลวง 
304 บานบะดาน หมู
ที่ 5 ตําบลอุดมทรัพย
 อําเภอวังน้ําเขียว 
เชื่อม บานหนองนก
เขียน หมูที่ 2 ตําบลภู
หลวง อําเภอปกธงชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.อุดม
ทรัพย
อําเภอวังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 
2,950 หนา  0.05 เมตร 
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
20,650 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
14.530325
101.965689
จุดสิ้นสุด
14.559323
101.939440

9,872,000 9,872,000 9,872,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

316 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานหนองโสมง 
หมูที่ 6 ตําบลอุดม
ทรัพย เชื่อม บานบุ
ไทร หมูที่ 4 ตําบล
ไทยสามัคคี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.อุดม
ทรัพย
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 7.00 เมตร ยาว 
2,950 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 
20,650 ตร.ม

จุดเริ่มตน
14.504948
101.972167
จุดสิ้นสุด
14.368100
101.900330

9,872,000 9,872,000 9,872,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

317 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโปง
คาง หมูที่ 11 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว เชื่อมเขตตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ระเริง
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 576 
เมตรพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 2,880 ตร.ม หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.556387 
E101.717343
จุดสิ้นสุด
N14.551570
E101.715945

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

318 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุก บาน
หนองกระจง หมูที่ 10
 ตําบลระเริง  อําเภอ
วังน้ําเขียว เชื่อมเขต
ตําบลวังกะทะอําเภอ
ปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ระเริง
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 888 
เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 4,440  ตร.ม หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.594837
E101.700607
จุดสิ้นสุด
N14.600314 
E101.697522

500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

150



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

319 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกบานโปง
ตาลาดหมูที่ 8 ตําบล
ระเริง  อําเภอวังน้ํา
เขียว เชื่อมเขต ตําบล
วังกะทะ  อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ระเริง
อําเภอ
วังน้ําเขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 888 
เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 4,440  ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
N14.567983
E101.688998
จุดสิ้นสุด
N14.574739
E101.692124

500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

320 ซอมสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต เปน
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานดอน 
หมูที่ 10 ตําบลบุง
ขี้เหล็ก - บานโปง 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บุง
ขี้เหล็ก 
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1654043    
E 805009   
จุดสิ้นสุด
N 1653775     
E 802962

   10,050,000    10,050,000    10,050,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

321 กอสรางถนน คสล.
เชื่อมระหวางตําบล
บานหินแห หมูที่ 8  
ตําบลสีดา ถึง บาน
ดอนเต็ง หมูที่ 5 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สีดา
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 215 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ถนน คสล.ไมนอยกวา 
1,290 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N17223852
E0240875
จุดสิ้นสุด
N1724030
E0240996

838,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

151



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

322 กอสรางถนน คสล.
เชื่อมระหวางตําบล
บานถนนหัก หมูที่ 9 -
 บานโนนเมือง หมูที่ 3
 ตําบลสีดา ถึงบาน
หนองเรือ หมูที่ 2 
ตําบลสีดา (เขต
เทศบาลตําบลสีดา) 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สีดา
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.
ไมนอยกวา 10,080 ตาราง
เมตร

จุดเริ่มตน 
N1722801
E020403
จุดสิ้นสุด
N1721796
E0239194

7,020,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

323 กอสรางถนน คสล.
สายทางบานโสกนก
เต็น หมูที่ 7 ตําบล
หนองตาดใหญ อําเภอ
สีดา เชื่อมบานหนอง
พวง  ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ตอจาก คสล.เดิม)

อบต.หนอง
ตาดใหญ
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 1,700 
เมตร ไหลทางหินคลุกหนา 
0.15 เมตร กวางขางละ 
0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
15.640097
102.609473
จุดสิ้นสุด
15.652581
102.613607

4,335,000 4,335,000 4,335,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

324 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติก สายปาก
ทางบานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา 
เชื่อมบานโคกเพ็ด 
ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหหญ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สาม
เมือง
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

จุดเริ่มตน 
E235988
N1722917
จุดสิ้นสุด
E234533
N1722748

5,800,000 5,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

152



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

325 กอสรางถนนผิวแอส
ฟลทติก สายบานโนน
สําราญ หมูที่ 4 ตําบล
สามเมือง เชื่อม
บานเมืองสูง หมูที่ 8 
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สาม
เมือง
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 3,100 เมตร

จุดเริ่มตน 
E235700
N1726370
จุดสิ้นสุด
E238671
N1727262

5,800,000 5,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

326 กอสรางถนนผิวแอส
ฟลทติก สายบานแฝก
 หมูที่ 3 ตําบลสาม
เมือง เชื่อมบานแดง
นอย ตําบลเมืองพะไล
 อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สาม
เมือง
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,900 เมตร

จุดเริ่มตน 
E235745
N1726735
จุดสิ้นสุด
E235482
N1728631

5,800,000 5,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

327 ซอมสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทคอนกรีต
จากบานหนองพลวง 
หมูที่ 10 ตําบลโพน
ทอง - บานหนองอาย
แหนบ หมูที่ 8  ตําบล
โนนประดู อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โพน
ทอง
อําเภอสีดา

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 297 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ปูยางแอสฟลทติกไมนอยกวา
 1,188  ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน 
E234985.26
N1716927.62
จุดสิ้นสุด
E234692.25
N1717308.32

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

153



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

328 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโคกไม
ตาย หมูที่ 4 - เชื่อม
หนองหลักศิลา ตําบล
เสิงสาง อําเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
ตะเคียน
อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร จาก กม.
0+000 ถึง กม.0+2,000

จุดเริ่มตน
กม.2+000
N=1592929.45 
E=226411.30 
จุดสิ้นสุด
กม.2+000
N=1593142.05 
E=244604.95

5,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

329 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 
บานหนองหลักศิลา 
ตําบลเสิงสาง สายขึ้น
เขาปาชุมชน-เชื่อม
ตําบลโนนสมบูรณ 
เชื่อมระหวางตําบล
เสิงสางและตําบลโนน
สมบูรณ

อบต.เสิง
สาง 
อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,108 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน 48P 
N1592192.95 
E218657.73
จุดสิ้นสุด 48P
N1590908.80 
E219791.35

5,290,000 5,290,000 5,290,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

330 กอสรางถนนลาดยาง
ชนิดแคปซีล บาน
หนองกาดพัฒนา หมูที่
 13 ตําบลสุขไพบูลย 
เชื่อมตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย 
อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร (ไรนายเสถียร 
ประชุมอาจ-อางเก็บน้ํา
ผาขาวมา)

จุดเริ่มตน 
14.475728
102.482513
จุดสิ้นสุด 
14.463943
102.477175

3,750,000 3,750,000 3,750,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

154



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

331 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองชงโค หมูที่ 
11 ตําบลหนองหัว
แรต จากบริเวณไร
นายสนั่น กรวยสวัสดิ์ 
เชื่อมตําบลหนองไมไผ
 อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
หัวแรต
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
48P0206413
UTM1625718 
จุดสิ้นสุด 
48P0205906
UTM1625193

        600,000         600,000         600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

332 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโนนสมบูรณ หมูที่
 3 ตําบลหนองหัวแรต
 จากบริเวณคุมโนน
ผักหวาน เชื่อมบาน
หนองกก หมูที่ 16 
ตําบลทาเยี่ยม อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.หนอง
หัวแรต
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
48P0206789
UTM1628672
จุดสิ้นสุด
48P0205632
UTM1629050

        936,000         936,000         936,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

333 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโนนสมบูรณ หมูที่
 3 ตําบลหนองหัวแรต
 จากบริเวณไรนายชุม 
 มานอก ถึงบริเวณ
เชื่อมตอ บานคลอง
มะเดื่อ หมูที่ 2 ตําบล
ทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
หัวแรต
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
48P0206861
UTM1628602   
จุดสิ้นสุด
48P0205898
UTM1626652

      1,080,000      1,080,000       1,080,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

334 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 
บานโพธิ์ณรงค (สาย
ทางบานโพธิ์ณรงค 
หมูที่ 8 ตําบลแหลม
ทอง เชื่อมหมูที่ 2 
บานใหมอุดม ตําบล
บานใหม) อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.แหลม
ทอง
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน    
N 0215713  
E 1632869 
จุดสิ้นสุด     
N 0216451 
E 1632485

      2,650,000      2,650,000       2,650,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

335 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองชงโค หมูที่ 
11 ตําบลหนองหัว
แรต บานนายฉออน 
อินประโคน เชื่อม
บานหัวอางพัฒนา หมู
ที่ 7 ตําบลหนองไมไผ
 อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.หนอง
หัวแรต
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ไหลทางขางละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
48P0208027
UTM1625484 
จุดสิ้นสุด 
48P0207646
UTM1623712

      3,240,000      3,240,000       3,240,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

156



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

336 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
หิน หมูที่ 10 ตําบล
หนองหัวแรต บริเวณ
ศาลากลางหมูบาน
หนองหิน เชื่อม
หมูบานสวรรควารี 
หมูที่ 9 ตําบลหนอง
ตะไก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.หนอง
หัวแรต
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 7,500 ตร.ม พรอม
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.5 เมตร

จุดเริ่มตน
48P0211831
UTM1627674
จุดสิ้นสุด
48P0213654
UTM1626212

      4,500,000      4,500,000       4,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

337 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจร ชนิด Cape 
Seal หมูที่ ๘ บาน
เสริมสุข ตําบลหนอง
ตะไก สายลานตาจอง
 - เชื่อมตอ หมูที่ ๕ 
บานหนองสองหอง 
ตําบลมาบตะโกเอน 
อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
ตะไก
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 
42,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
 N ๑๔๖๙๖๐๕
E ๑๐๒๓๔๓๓
จุดสิ้นสุด
 N๑๔๖๙๒๑๓
E ๑๐๒๓๔๕๘๙

   14,280,000    14,280,000    14,280,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

338 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหนองเครือชุด 
หมูที่ 10 ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อม ตําบล
ตะโก อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
พลับพลา
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 9,200 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48P,
x249050.67 
Y1665915.17
จุดสิ้นสุด
48P,
x249343.99 
Y1664631.65

2,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

157



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

339 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคอก
ควาย หมูที่ 6 ตําบล
เมืองพลับพลา เชื่อม 
บานกูศิลาขันต หมูที่ 
4 ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.เมือง
พลับพลา
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,870 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
48P,
x243237.73
Y11668940.22 
จุดสิ้นสุด
48P,
x243086.09 
Y1668582.92

1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

340 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนอง
ผักโพด หมูที่ 5 -บาน
หนองโกสีย หมูที่ 8 
ตําบลหลุงประดู เชื่อม
 ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หลุง
ประดู
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือ ไดพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 5,400 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.069351
E 102.590608
จุดสิ้นสุด 
N 15.083280
E 102.611241

8,641,000 8,641,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

341 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนน
สุวรรณ หมูที่ 2 - 
บานเมืองรัง หมูที่ 3 
ตําบลหลุงประดู เชื่อม
 ตําบลนิคมสราง
ตนเองพิมาย อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หลุง
ประดู
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือ ไดพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 5,400 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.050866
E 102.517187
จุดสิ้นสุด 
N 15.090547 
E 102.499442

10,060,000 10,060,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

158



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

342 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
บานหลุงประดูสามัคคี
 หมูที่ 12 - บานโนน
สุวรรณ หมูที่ 2 
ตําบลหลุงประดู เชื่อม
 บานโนนเสมา ตําบล
หินโคน อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หลุง
ประดู
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ไหลทางขางละ
 0.50 เมตร ปูผิวหนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.037105
E 102.544229
จุดสิ้นสุด 
N 15.051072
E 102.503914

9,810,000 9,810,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

343 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ตะครอใต ตําบลหิน
ดาด เชื่อมบานหินดาด
 (เทศบาลหินดาด) 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หินดาด
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 850 
เมตร

จุดเริ่มตน
2336151
จุดสิ้นสุด
1660279

2,958,000 2,958,000 2,958,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

344 กอสรางถนน คสล.
จากบานนายทิม รัก
บุญ หมูที่ 8 บาน
หนองนา ตําบลงิ้ว ถึง
บานกงรถ หมูที่ 1 
ตําบลกงรถ อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
E 15.075
N 102.728
จุดสิ้นสุด
E 15.045
N 102.735

11,000,000 11,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

345 กอสรางถนน คสล.
จากบานโนนรัง หมูที่ 
7 ตําบลงิ้ว ถึงบานไผ
นกเขา หมูที่ 3 ตําบล
หลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 700  
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E 102.689866
N15.101012
จุดสิ้นสุด
E102.690489
N15.109371

2,200,000 2,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

346 กอสรางถนน คสล.
จากบานจอมศรี หมูที่
 4 ตําบลงิ้ว ถึงบาน
โคกแค หมูที่ 7 ตําบล
กงรถ อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.งิ้ว
อําเภอหวย
แถลง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพื่อซอมแซมปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 780 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E 15.059
N 102.707
จุดสิ้นสุด
E 15.053
N 102.710

2,420,000 2,420,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับความ
สะดวก สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

1,096,833,844 1,404,417,244 1,286,428,441

254 329 304

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

160



161 
 

 
 

ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองทีด่ ี

 
 



(แบบ ผ.02)

1 โครงการอบรม
สงเสริมใหความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ในชุมชนอําเภอเมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา ไดรับ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการมี
สวนรวมของการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
ภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
2.เพื่อศึกษาดูงานการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนดาน
การเมือง การปกครองและ
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
เขาอบรมและศึกษาดูงานไปสูการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

ประชานในเขตพื้นที่อําเภอ เมือง
นครราชสีมา จํานวนทั้งสิ้น 1,020 
คน ประกอบดวย
1.ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา
2.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
3.แขกผูมีเกียรติหรือผูสังเกตการณ

3,000,000 1.ผูเขารับการอบรม
สามารถนําองค
ความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชในวิถีชีวิตประจํา 
วันไดไมนอยกวารอย
ละ 80 
2.ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูดาน
ประชาธิปไตยกับการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนไมนอยกวา
รอยละ 80

1.ผูเขารับการอบรมมี
สวนรวมของการเมือง
การปกครองในระบอบ
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ ดาน
การเมือง การปกครอง
และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

กอง
กิจการสภา

3,000,000

1

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      1.1 บริหานงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวมโครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รวมงบประมาณ

162



(แบบ ผ.02)

๑ วางและจัดทําผังเมือง
รวม/ปรับปรุงผังเมือง
รวมวาดวยขั้นตอน
การออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

1.เพื่อนํารางผังเมืองรวมที่ได
ดําเนินการไวแลวตามขั้นตอน
กระบวนการวางและจัดทําผังเมือง
รวมในขั้นตอนที่ 1-4 เพ่ือ
ดําเนินการตอเนื่องในขั้นตอนที่ 
5-8 (ขั้นตอนกระบวนการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2562 มีจํานวน 8 ขั้นตอน)
2.นํารางขอบัญญัติทองถิ่น/ราง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใช
บังคับผังเมืองรวม เขาสู
กระบวนการประกาศบังคับใช 
พรอมประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ตามมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2562

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
วางและจัดทําผังเมืองรวม/ปรับปรุงผัง
เมืองรวม วาดวยขั้นตอนการประกาศใช
ขอบัญญัติทองถิ่น/ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับผังเมือง
รวม จํานวน 1 ผัง
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
นํารางขอบัญญัติทองถิ่น/รางประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับผังเมือง
รวมเขาสูกระบวนการประกาศใชบังคับ 
ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2562
3.เปาหมายเชิงประโยชน
มีขอบัญญัติทองถิ่น/ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับผังเมือง
รวม ตามมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไดขอบัญญัติ
ทองถิ่น/ประกาศ
กระทรวง 
มหาดไทยใหใช
บังคับผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน ตาม
มาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2562
 จํานวน 1 แหง

ทองถิ่นมีขอบัญญัติ
ทองถิ่น/ประกาศ
กระทรวง มหาดไทย 
ตามมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2562 
บังคับใชในพ้ืนที่

สํานักการชาง

1,500,000 1,500,000

1 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
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ยุทธศาสตร 
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดลอม 
 

 



(แบบ ผ.02)

1 การบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสรางองคความรูและ
ปลูกจิตสํานึกของประชาชน
ในเขตพื้นที่อําเภอบัวลาย
2.เพื่อใหประชาชนได
เรียนรูจากประสบการณ
จริงที่เกิดจากการศึกษาดู
งานนอกพื้นที่และนํา
ความรูมาพัฒนาใหกับ
ชุมชนของตนเองได

ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงศึกษาดูงาน

    499,945 1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรมมีความ
พึงพอใจในการดําเนินการ
โครงการอยูในระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความรูเพิ่มขึ้น
4.ผูเขารับการอบรมไม
นอยกวารอยละ 30
สามารถนําความรูที่ไดไป
ปฏิบัติได

1.ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรูและความสามารถคัด
แยกขยะมูลฝอยตาม
บานเรือนชุมชนได
2.ผูเขารับการฝกอบรมมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับแหลงศึกษาดูงาน

สํานักการชาง

499,945

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  10.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวมโครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รวมงบประมาณ
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เครื่องตัดถางแบบเปลี่ยนใบมีดชนิดใชแบตเตอรี่
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 499,500 บาท
(ราคาตามทองตลาด)

 ๔๙๙,๕๐๐  สํานักการชาง

๒ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

อุปกรณฉีดโฟมแรงดันสูงแบบสะพายหลัง 
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 499,500 บาท
(ราคาตามทองตลาด)

 ๔๙๙,๕๐๐  สํานักการชาง

๓ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องซักผา แบบธรรมดา (แบบฝาบน) ระบบ
อัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 22 กิโลกรัม จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 21,990 บาท
(จัดหาตามราคาทองตลาด)

43,980 43,980 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

๔ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องอบผา (แบบฝาหนา) ระบบอัตโนมัติ 
ขนาดไมนอยกวา 10.5 กิโลกรัม  จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 29,990 บาท
(จัดหาตามราคาทองตลาด)

59,980 59,980 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๕ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องซักผา แบบธรรมดา (แบบฝาบน) ระบบ
อัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 22 กิโลกรัม จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 21,990 บาท
(จัดหาตามราคาทองตลาด)

43,980 43,980 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต

๖ สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องอบผา (แบบฝาหนา) ระบบอัตโนมัติ 
ขนาดไมนอยกวา 10.5 กิโลกรัม  จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 29,990 บาท
(จัดหาตามราคาทองตลาด)

59,980 59,980 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
กองสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต

๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30
 นิ้ว จํานวน 108 ตัวๆ ละ 3,720 บาท สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 12 ตัว ดังนี้
1. โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2. โรงเรียนสองครพิทยาคม
3. โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6. โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8. โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9. โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

401,760 สํานักการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกัด
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 18
 ตัวๆ ละ 3,950 บาท สําหรับโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 9 
โรงเรียนๆ ละ 2 ตัว ดังนี้
1. โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2. โรงเรียนสองครพิทยาคม
3. โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6. โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8. โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9. โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

71,100 สํานักการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกัด
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๙ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเอนกประสงคขนาดไมนอยกวา
75x180x75 เซนติเมตร จํานวน 270 ตัวๆ ละ 
1,250 บาท สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 9 
โรงเรียนๆ ละ 30 ตัว ดังนี้
1. โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2. โรงเรียนสองครพิทยาคม
3. โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6. โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8. โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9. โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

337,500 สํานักการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกัด

๑๐ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 
จํานวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

บานใหมพิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๑ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองเรียน Online)
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 3,800 
ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
40,000 บาท (ราคาทองตลาด)
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 
15,300 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

 55,300 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)

๑๒ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หองเรียน Online)
1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) (สําหรับผูสอน) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)
2.ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 27 U จํานวน 1 ตู ราคา 
14,700 บาท (ราคาทองตลาด)

 36,700 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)

๑๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองเรียน Online)
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1
๘,๒00 บาท (ราคาทองตลาด)

 18,200 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หองเรียน Online)
1.เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เคร่ือง ราคา 24,500 บาท (ราคาทองตลาด)
2.เคร่ืองผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง 120 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,800 บาท (ราคา
ทองตลาด)
3.ลําโพง 30 วัตต จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ  
7,000 บาท เปนเงิน 14,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)
4.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด ราคา
 14,900 บาท (ราคาทองตลาด)
5.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ จํานวน 1 
ชุด ราคา 2,500 บาท (ราคาทองตลาด) 
6.ขาต้ังสําหรับโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 1 ชุด ราคา 10,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)
7.อุปกรณบันทึกการเรียนการสอน 3Ch 
HDMI/RJ45 Full HD, 1TB and Video 
Management Platform จํานวน 1 ชุด ราคา 
174,100 บาท (ราคาทองตลาด)
8.กลองชนิดเครือขายสําหรับหองเรียน จํานวน 1 
ชุด ราคา 20,000 บาท (ราคาทองตลาด)

269,800 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๕ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หอประชุม 100/27)
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,500 ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 85,000 บาท (ราคาทองตลาด)
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 
24,300 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

 109,300 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)

๑๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หอประชุม 100/27)
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
 ขนาด 27U จํานวน 1 ตู ราคา 1๔,๗00 บาท
 (ราคาทองตลาด)

 14,700 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หอประชุม 100/27)
1.ลําโพง 240 วัตต พรอมขาต้ังพื้น จํานวน 4 ชุด 
ราคาชุดละ 49,800 บาท เปนเงิน 199,200 
บาท (ราคาทองตลาด)
2.เคร่ืองประมวลผลดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 39,000 บาท (ราคาทองตลาด) 
3.เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เคร่ือง ราคา 24,500 บาท (ราคาทองตลาด)
4.เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 300 วัตต จํานวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 29,700 บาท เปนเงิน 
59,400 (ราคาทองตลาด)
5.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด ราคา
 14,900 บาท (ราคาทองตลาด) 
6.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ จํานวน 2 
ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
 (ราคาทองตลาด)
7.อุปกรณสําหรับตูแร็ค รางไฟ 6 ชอง, พัดลม
ระบายอากาศ, ถาด จํานวน 1 ชุด ราคา 4,000 
บาท (ราคาทองตลาด)

346,000 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองประชุมอเนกประสงคแบบมีชั้นลอย)
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,500 ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 85,000 บาท (ราคาทองตลาด)
2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 
24,300 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 20,000 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

 129,300 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)

๑๙ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หองประชุมอเนกประสงคแบบมีชั้นลอย)
ซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 27 U จํานวน 1 ตู ราคา 
14,700 บาท (ราคาทองตลาด)

 14,700 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๐ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หองประชุมอเนกประสงคแบบมีชั้นลอย)
1.ลําโพง 120 วัตต พรอมขาต้ังพื้น จํานวน 4 ชุด 
ราคาชุดละ 47,075 บาท เปนเงิน 188,300 
บาท (ราคาทองตลาด)
2.เคร่ืองประมวลผลดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 39,000 บาท (ราคาทองตลาด)
3.เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง จํานวน 1 
เคร่ือง ราคา 24,500 บาท (ราคาทองตลาด)
4.เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 300 วัตต จํานวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 29,700 บาท เปนเงิน 
59,400 บาท (ราคาทองตลาด)
5.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ จํานวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 14,900 บาท เปนเงิน 29,800 บาท 
(ราคาทองตลาด)
6.ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ จํานวน 2 
ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
 (ราคาทองตลาด)

346,000 สํานักการศึกษาฯ 
(โรงเรียนบัวลาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๑ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และการเผยแพร

(หอประชุมแบบ 100/27) 
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens ราคา 70,200
 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดทแยงมุม 
150 นิ้ว ราคา 24,300 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
3.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 20,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)  

114,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนประทาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๒ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทยุ

(หอประชุมแบบ 100/27)
1.ตูลําโพง ลําโพง PA15 นิ้ว 800 วัตต จํานวน 6 
ตัวๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท (ราคา
ตามทองตลาด)
2.ขาตั้งลําโพง จํานวน 6 ชุดๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 
2,700 บาท (ราคาตามทองตลาด)
3.สายลําโพงขนาด 2x2.5 100เมตร จํานวน 6 ชุดๆ 
ละ 3,500 บาท เปนเงิน 21,000 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด)
4.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 24 ชอง 1 เครื่อง ราคา 
60,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
5.เครื่องขยายสัญญาณเสียง พาวเวอรแอมป จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท เปนเงิน 94,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด)
6.ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 1 ชุด ราคา 35,000 
บาท (ราคาตามทองตลาด)
7.ไมโครโฟนชนิดมีสาย จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,000 
บาท เปนเงิน 16,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
8.ขาไมคตั้งโตะ จํานวน 4 ตัวๆ ละ 450 บาท เปนเงิน
 1,800 บาท (ราคาตามทองตลาด)
9.สายไมโครโฟน จํานวน 4 เสนๆ ละ 1,500 บาท 
เปนเงิน 6,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
10.สายไฟพรอมปลั๊ก 1 มวน ราคา 17,000 บาท 
(ราคาตามทองตลาด)

349,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนประทาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หอประชุมแบบ 100/27)
1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 
บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
2.ตูแรคเก็บเครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1
 ชุด ราคา 7,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)
3.ตูแรคเก็บเครื่องขยายเสียง ขนาด 2U จํานวน
 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 (ราคาตามทองตลาด)

36,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนประทาย)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๔ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี
และนาฎศิลป

เครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต โรงเรียนเมืองยางศึกษา 
จํานวน 10 รายการ
1.Clarinet ราคา 8,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง เปน
เงิน 24,000 บาท
2.Trompet ราคา 10,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
เปนเงิน 20,000 บาท
3.Trombone ราคา 12,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
เปนเงิน 24,000 บาท
4.Marching mellophone ราคา 25,000 บาท 
จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 100,000 บาท
5.Marching Baritone ราคา 28,000บาท จํานวน 2 
เครื่อง เปนเงิน 56,000 บาท
6.Marching Tuba ราคา 100,000 บาท จํานวน 2 
เครื่อง เปนเงิน 200,000 บาท
7.Marching Bass Drum 18" พรอมชุดสะพาย และ
ไมตี ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
16,000 บาท
8.The Band |Marching Bass Drum 22" พรอมชุด
สะพาย และไมตี ราคา 20,000 บาท จํานวน 1 ชุด 
เปนเงิน 20,000 บาท
9.Marching Bass Drum 24" พรอมชุดสะพาย และ
ไมตี ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
22,000 บาท
10.Cymbals 18" ราคา 18,000 บาท จํานวน 1 คู 
เปนเงิน 18,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

     500,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

เมืองยางศึกษา)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๕ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

854,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม)

๒๖ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

1,364,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม)

๒๗ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 21 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
เปนเงิน 357,000 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)
2.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 21 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 
52,500 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร )

409,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

สาหรายวิทยาคม)

๒๘ การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามขนาด 15,000 
btu จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 25,900 บาท เปน
เงิน 51,800 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ )

51,800 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

สาหรายวิทยาคม)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๙ การศึกษา คาครุภัณฑ งานเกษตร - ปมสูบน้ําดิบ 3 Hp 1 เครื่อง ราคา 19,500 
บาท (ราคาทองตลาด)
- ชุดตกตะกอนน้ํายาแอนตี้คลอไรท (ปมเคมี+น้ํายา
 6 ถัง+ถังพีอี 100 ลิตร) 1ชุด ราคา 29,500 
บาท (ราคาทองตลาด)
- ถังเก็บน้ําดิบชนิดพีอี ขนาด 3,000 ลิตร 4 ถัง 
ราคาถังละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 
บาท (ราคาทองตลาด)
- ปมดันกรอง 1.3 Hp+ ถังแรงดันสแตนเลส 100
 ลิตร 1 เครื่อง ราคา 19,500 บาท (ราคา
ทองตลาด)
- ถังกรองไฟเบอร 18*65+หัวออโต+สารกรอง
แมงกานีส กรีนแซน 1 ชุด (ราคาทองตลาด) ราคา 
 30,000  บาท
- ถังกรองไฟเบอร 18*65+หัวออโต+สารกรอง
แมงกานีส ซีโอไลท+คารบอน 1 ชุด ราคา 
33,000 บาท (ราคาทองตลาด )
- ถังกรองไฟเบอร 18*65+หัวออโต+สารกรองเร
ซิ่น+ ถังพีอี 200 ลิตร 1 ชุด ราคา 36,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

490,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ปมเสริฟน้ํา 1 Hp+ถังแรงดัน 100 ลิตร 1 ชุด 
ราคา 18,000 บาท (ราคาทองตลาด)
- เคร่ืองกรองน้ําระบบอารโอ 48,000 ลิตร/วัน 1 
เคร่ือง ราคา 180,000 บาท (ราคาทองตลาด)
- ถังเก็บน้ําแกรนิต 3000 ลิตร (ลายแกรนิต) 1 ถัง
 ราคา 15,000 บาท (ราคาทองตลาด)
- ปมจายน้ําดี 1 Hp ไฟ 380 + ถังแรงดัน 100 
ลิตร 1  เคร่ือง ราคา 18,000 บาท (ราคา
ทองตลาด)
- ตูควบคุมการทํางานของปม 3 Hp 1 ตู ราคา 
13,500 บาท (ราคาทองตลาด)
- ตูควบคุมระบบการทํางานหลัก 1 ตู ราคา 
23,000 บาท (ราคาทองตลาด)
- อุปกรณการติดตั้ง 1 งาน ราคา 15,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

30 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองประชุมตนหวา)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,100 ANSI Lumens 1 เครื่อง ราคา
 58,000 บาท (ราคาทองตลาด)  
- จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 นิ้ว 
1 จอ ราคา 15,300 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)

 73,300 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)

31 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หองประชุมตนหวา)
- ตูแร็คขนาด 9 U 1 ชุด ราคา 8,500 บาท 
(ราคาทองตลาด)

 8,500 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

32 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หองประชุมตนหวา)
-ลําโพง 2 ชุด ราคาชุดละ 4,700 บาท รวม
เปนเงิน 9,400 บาท (ราคาทองตลาด)
-เครื่องผสมพรอมขยายสัญญาณเสียง 120 
วัตต 1 ชุด ราคา 7,800 บาท (ราคาทองตลาด)
-ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาตั้งโตะ 1 ชุด 
ราคา 1,000 บาท (ราคาทองตลาด)

18,200 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)

33 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หอประชุม)
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง ราคา
 85,000 บาท (ราคาทองตลาด) 
-จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 150 นิ้ว 1
 จอ ราคา 24,300 บาท (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
-เครื่องฉายภาพสามมิติแบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 20,000 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) 
-เครื่องสงสัญญาณภาพไรสาย 1 เครื่อง ราคา 
10,000 บาท (ราคาทองตลาด)

139,300 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)

34 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

(หอประชุม)
-ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
 ขนาด 27 U 1 ชุด ราคา 14,700 บาท 
(ราคาทองตลาด)

14,700 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

(หอประชุม)
- ลําโพง 120 วัตต พรอมขาต้ังพื้น 4 ชุด ราคาชุด
ละ 47,075 รวมเปนเงิน 188,300 บาท (ราคา
ทองตลาด) 
- เคร่ืองประมาลผลดิจิตอล 1 ชุด ราคา 39,000 
บาท (ราคาทองตลาด)      
- เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง 1 ชุด ราคา 
24,500 บาท  (ราคาทองตลาด)
- เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 300 วัตต 2 ชุด ราคา
ชุดละ 29,700 บาท รวมเปนเงิน 59,400 บาท 
(ราคาทองตลาด)
- ไมคโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 2 ชุด ราคาชุดละ 
14,900 บาท รวมเปนเงิน 29,800 บาท (ราคา
ทองตลาด )
- ไมโครโฟนชนิดมีสายพรอมขาต้ังโตะ 2 ชุด ราคา
ชุดละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 5,000 บาท 
(ราคาทองตลาด )

 346,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนหนองหวา

พิทยาสรรค)

๓๖ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

รถกระเชากูภัย จํานวน 1 คันๆ ละ 
16,000,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ สํานักการชาง

185



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

37 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ภายใตโครงการปรับปรุง 
ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อการเรียนรูพระกรณียกิจ
และพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผวิทยา
 ดังนี้ 
1.ตูเตี้ย 4 ลิ้นชัก ทําดวยไมปาติเกิ้ล เคลือบสีขาว 
ขนาด 50×80×100 ซม. จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 
7,735 บาท เปนเงิน 30,940 บาท
2.เกาอี้ (รับประทานอาหาร) พื้นที่นั่งและพนักพิงบุ
ดวย หนังเทียมสีเทา ขาเหล็กชุบเงา ขนาด 
45×50×110 ซม. จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 5,785 
บาท เปนเงิน 46,280 บาท 
3.โตะ (รับประทานอาหาร) ทําดวยไมปาติเกิ้ล 
เคลือบพื้นสีขาว ขาเดี่ยว ขนาด 90×160×75 ซม.
 จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 27,745 บาท เปนเงิน 
55,490 บาท
4.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU จํานวน
 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 46,000 
บาท 
5.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30×34×62 ซม. 
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 2,065 บาท เปนเงิน 8,260 
บาท

310,380 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

6.เกาอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,850 บาท เปนเงิน 
10,850 บาท
7.โตะทรงงาน จํานวน 5 ลิ้นชัก ขนาด 
70x140x78 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
23,000 บาท เปนเงิน 23,000 บาท
8.โตะคอนโซล ขนาด 40x110x85 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,050 บาท เปนเงิน 
10,050 บาท
9.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,735 บาท เปนเงิน 
15,470 บาท
10.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท เปนเงิน
 36,000 บาท
11.คารื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม 
เปนเงิน 5,000 บาท
12.คาอุปกรณทอน้ํายาแอร เปนเงิน 23,040 
บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

38 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ภายใต
โครงการปรับปรุง ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อ
การเรียนรูพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนคลองไผวิทยา ดังนี้
1.ชักโครก พรอมสายชําระ จํานวน 1 ชุด  เปน
เงิน 6,500 บาท
2.อางลางมือ พรอมกอกน้ําสแตนเลส ขนาด 
46x60x86 ซม. จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
11,500 บาท
3.เครื่องทํานํ้าอุนพรอมอุปกรณ เบอร 5 ขนาด
 3,500 วัตต พรอมฝกบัวและสายชุบ สแตน
เลส จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,900 บาท
4.ตูเย็น 1 ประตู จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 9,265
 บาท เปนเงิน 18,530 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด

42,430 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

39 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ภายใตโครงการ
ปรับปรุง ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อการเรียนรู
พระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพย
วดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 โรงเรียนคลองไผวิทยา ดังนี้
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟา ขนาด 30 แอมป 
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,900 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด

5,900 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

40 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ภายใตโครงการปรับปรุง 
ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อการเรียนรูพระกรณียกิจ
และพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม ดังนี้ 
1.ตูเตี้ย 4 ลิ้นชัก ทําดวยไมปาติเกิ้ล เคลือบสีขาว 
ขนาด 50×80×100 ซม. จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 
7,735 บาท เปนเงิน 30,940 บาท
2.เกาอี้ (รับประทานอาหาร) พื้นที่นั่งและพนักพิงบุ
ดวย หนังเทียมสีเทา ขาเหล็กชุบเงา ขนาด 
45×50×110 ซม. จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 5,785 
บาท เปนเงิน 46,280 บาท 
3.โตะ (รับประทานอาหาร) ทําดวยไมปาติเกิ้ล 
เคลือบพื้นสีขาว ขาเดี่ยว ขนาด 90×160×75 ซม.
 จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 27,745 บาท เปนเงิน 
55,490 บาท
4.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU จํานวน
 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 46,000 
บาท 
5.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30×34×62 ซม. 
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 2,065 บาท เปนเงิน 8,260 
บาท

310,380 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

6.เกาอ้ีทรงงาน ขนาด 52x55x106 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,850 บาท เปนเงิน 
10,850 บาท
7.โตะทรงงาน จํานวน 5 ลิ้นชัก ขนาด 
70x140x78 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
23,000 บาท เปนเงิน 23,000 บาท
8.โตะคอนโซล ขนาด 40x110x85 ซม. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 10,050 บาท เปนเงิน 
10,050 บาท
9.ตูลิ้นชักเก็บของ ขนาด 30x34x62 ซม. 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,735 บาท เปนเงิน 
15,470 บาท
10.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท เปนเงิน
 36,000 บาท
11.คารื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม 
เปนเงิน 5,000 บาท
12.คาอุปกรณทอน้ํายาแอร เปนเงิน 23,040 
บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ภายใต
โครงการปรับปรุง ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อ
การเรียนรูพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม ดังนี้
1.ชักโครก พรอมสายชําระ จํานวน 1 ชุด  เปน
เงิน 6,500 บาท
2.อางลางมือ พรอมกอกน้ําสแตนเลส ขนาด 
46x60x86 ซม. จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 
11,500 บาท
3.เครื่องทํานํ้าอุนพรอมอุปกรณ เบอร 5 ขนาด
 3,500 วัตต พรอมฝกบัวและสายชุบ สแตน
เลส จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,900 บาท
4.ตูเย็น 1 ประตู จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 9,265
 บาท เปนเงิน 18,530 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด

42,430 สํานักการชาง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

42 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ภายใตโครงการ
ปรับปรุง ตกแตงหองนิทรรศการเพื่อการเรียนรู
พระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม ดังนี้
1.ชุดแผงควบคุมไฟฟา ขนาด 30 แอมป 
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 5,900 บาท
เปนราคาที่สามารถจัดหาตามราคาทองตลาด

5,900 สํานักการชาง

18,734,700 7,681,220

16 30

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

            
คณะทํางาน 

   นายชัยเกียรต ิ   เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน   เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นางสาวอนงควดี  สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
 


